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Pierwsze polskie filmy
W Polsce pierwsze filmy były 
już kręcone pod koniec XIX 
wieku. Zachowały się kadry 
filmu ,,Ślizgawka w 
łazience”, a pierwszą 
zachowaną produkcją jest 
,,Pruska kultura”. Ale 
prawdziwy rozwój przypadł na 
okres dwudziestolecia 
międzywojennego

kadr z filmu ,,Pruska kultura”



Rozwój Kina



W 1921 roku w Polsce było około 400 
kin. W latach 20 XX wieku dominowało 
kino nieme na czele z filmami 
opartymi na polskiej literaturze, 
oraz melodramatami patriotycznymi:



,,Mogiła nieznanego żołnierza”(1927) Ryszard Ordyński



Pan Tadeusz (1928) Ryszard Ordyński



Ziemia Obiecana(1927) Aleksander Hertz



Przedwiośnie (1928) Henryk Szaro



Filmem który rozpoczął epokę 
kina dźwiękowego w Polsce był 
,,Moralność Pani 
Dulskiej’’(1930) 



Aktorzy i aktorki dwudziestolecia 
międzywojennego



Eugeniusz Bodo

Właściwie Bohdan Eugène Junod, 
urodził się 28 grudnia 1899 roku w 
Genewie, a zmarł w 1943 roku w 
Kotłasie. Nie tylko był aktorem, 
ale i reżyserem, tancerzem, 
piosenkarzem oraz scenarzystą. Był 
on najwybitniejszym aktorem 
filmowym i teatralnym 
dwudziestolecia międzywojennego. 
Wystąpił w 29 filmach, a 
najpopularniejsze z nich to: 
,,Pieśniarz Warszawy” i ,,Piętro 
wyżej”



Hanka Ordonówna

Właściwie Maria Anna Tyszkiewicz, 
urodziła się 4 sierpnia 1902 roku 
w Warszawie, a zmarła 8 września 
1950 roku w Bejrucie. Była 
również jedną z 
najpopularniejszych piosenkarek 
dwudziestolecia międzywojennego. 
Zagrała w filmach takich jak: 
,,Szpieg w masce” oraz ,,Parada 
Warszawy”. Piosenka ,,Miłość ci 
wszystko wybaczy” w jej wykonaniu 
jest do dzisiaj wielkim hitem



Adolf Dymsza

Właściwie Adolf Bagiński. 
Urodził się 7 kwietnia 1900 
roku w Warszawie, a zmarł 20 
sierpnia 1975 roku w Górze 
Kalwarii. Uznany za 
przedwojennego ,,króla 
polskiej komedii”. Wystąpił 
między innymi w takich 
filmach jak: ,,Wacuś”, 
,,Antek Policmajster” oraz 
,,Dodek na froncie”



Pola Negri

Właściwie Apolonia Chalupec, 
urodziła się 22 grudnia 1896 roku w 
Lipnie, a zmarła 1 sierpnia 1987 w 
San Antonio. Była międzynarodową 
gwiazdą kina niemego. W polskich 
filmach grała jeszcze podczas I 
wojny światowej. Podczas 
dwudziestolecia międzywojennego 
mogliśmy zobaczyć ją w 
amerykańskich produkcjach takich 
jak: ,,Bella Dona”, ,,Mężczyźni” 
oraz ,,Hollywood’’
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