
W starym kinie 

https://zeitgeistandstuff.wordpress.com/2016/05/02/on-new-distribution-strategies-in-film/ 



Początki filmu polskiego 

https://designiwnetrze.pl/tlo-do-prezentacji-stworz-wyjatkowe-tlo/ 

Pionierami polskiej kinematografii byli działający od 1893 
roku wynalazcy: Kazimierz Prószyński, Piotr Lebiedziński 
oraz Bolesław Matuszewski.  
Prószyński wynalazł pleograf (aparat łączący w sobie 
funkcję kamery i projektora). 
Lebiedziński skonstruował kinematograf, na którym 
rejestrował filmy krótkometrażowe. 
Bolesław Matuszewski założył w pierwszą polską 
wytwórnię filmową o nazwie. 

kinematograf 



Polscy aktorzy 



Polscy aktorzy 

Stefan Jaracz 
polski aktor teatralny i filmowy, założyciel i dyrektor teatru 

Ateneum w Warszawie. 
Filmy: Pan Twardowski 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Jaracz 



Polscy aktorzy 

Franciszek Brodniewicz 
polski aktor filmowy i teatralny. 

Filmy: Trędowata, Pan Twardowski. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Brodniewicz 



Polscy aktorzy 

Aleksander Żabczyński 
polski aktor teatralny, estradowy, kabaretowy i filmowy.  

Filmy: Pani minister tańczy,  
Ada! To nie wypada! 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_%C5%BBabczy%C5%84ski_(aktor) 



Polscy aktorzy 

Adolf Dymsza 
polski aktor kabaretowy i filmowy. 

Filmy: Każdemu wolno kochać,  
Antek policmajster. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Dymsza 



Polscy aktorzy 

Eugeniusz Bodo 
 polski aktor filmowy, rewiowy i teatralny.  

Filmy:  Jego ekscelencja subiekt,  
Czy Lucyna to dziewczyna? 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Bodo 



Polscy aktorzy 

Stanisław Sielański 
 polski  aktor komediowy i artysta kabaretowy. 

Filmy: Zapomniana melodia,  
Pani minister tańczy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Siela%C5%84ski 



Polscy aktorzy 

Antoni Fertner 
  polski aktor komediowy mający w swoim 

dorobku około 500 ról teatralnych i filmowych. 
Filmy: Ada! To nie wypada!,  

Zapomniana melodia. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Fertner 



Polscy aktorzy 

Michał Znicz 
 polski aktor. 

Filmy: Pan Twardowski, Pani minister tańczy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Znicz 



Polskie aktorki 



Polskie aktorki 

Jadwiga Andrzejewska 
 polska aktorka teatralna i filmowa. 

Filmy: Ada! To nie wypada!, Czterej pancerni i pies 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jadwiga_Andrzejewska 



Polskie aktorki 

Jadwiga Smosarska 
  polska aktorka teatralna i filmowa. 

Filmy: Trędowata, Czy Lucyna to dziewczyna?  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jadwiga_Smosarska 



Polskie aktorki 

Ina Benita   
polska aktorka teatralna i filmowa. 

Filmy: Jego ekscelencja subiekt,   
Sportowiec mimo woli. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ina_Benita 



Polskie aktorki 

Mieczysława Ćwiklińska 
Jedna z najwybitniejszych polskich aktorek teatralnych i filmowych 

w historii. 
Filmy:  Czy Lucyna to dziewczyna?, Antek policmajster. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82awa_%C4%86wikli%C5%84ska 



Polskie aktorki 

Loda Halama  
 polska tancerka, aktorka, choreograf, primabalerina Teatru 

Wielkiego w Warszawie. 
Filmy: Manewry miłosne, Fredek uszczęśliwia świat. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Loda_Halama 



Polskie aktorki 

Tola Mankiewiczówna 
polska aktorka, piosenkarka oraz śpiewaczka 

operowa (sopran liryczny) i operetkowa. 
Filmy: Pani minister tańczy, Manewry miłosne. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tola_Mankiewicz%C3%B3wna 



Polskie aktorki 

Hanka Ordonówna  
polska piosenkarka, autorka wierszy i tekstów 

piosenek, tancerka i aktorka.  
Filmy:  Parada Warszawy, Niewolnica miłości. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hanka_Ordon%C3%B3wna 


