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PODZIWIA 

NAJAKTUALNIEJSZY FILM 
BĘDĄCY 

OSTRZEZENIEM 
DLA CYWILIZOWANEGO ŚWIAT A 

(S' o e ur s d' ar rn e s) 

Wzruszaiący do łez dokument z życia bohaterki Luizy de 

Bettignies, kobiety-szpiega, która poświęciła życie dla ocalenia 

Oiczyzny . 

• 
Film odsłania kulisy działalności łainego wywiadu niemieckiego-

ukazuie życie w „raiu okupacii'' ... 

• 
Film realizacii mistrza Leona Poirier zdobył entuziastyczną 

• • 
op1n1ę prasy . 

• 
Jut w sierpniu 8 kopii do dyspozycii pp. klientów! 

EKSPLOATACJA: 

PARLO-FILM 
Warszawa, Marszałkowska 118. Tel. 283-36 
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CZASOPISMO ILUSTROWANE 
POŚWIĘCONE ZAGADNIENIOM FILMU i KINA 

Rok I WARSZAWA, LIPIEC-SIERPIEŃ 1939 R. Nr 5-6 
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ERIC von STROHEIM 
w naf nowszym filmle prod. francuskie i p. t. ,,Dni grozy". Film ten w sensacyinef formie I I 

oświetla pamiętne wydarzenia polityczne z września ub. r. 
Fol. A. Wandei 
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Leon Brun 

PA OBA REKAPITULACJI 
Od pamiętnej konferencji w C. B. F. d. 

24 lutego r. b. upłynęły właśnie cztery mie
siące. Okres, niedostateczny do rozwiąza
nia kryzysu, do którego hasło dała rzeczo
na konferencja, ale WYStarczający do re
kapitulacji bodaj doraźnej, zarówno. is~o
ty przesilenia, jak i pewnych wys~łko"v, 
zmierzających do ukrycia rzeczywistych 
jego przyczyn i wogóle do sfałszowania 
jego oblicza. 

ISTOTA KRYZYSU FILMOWEGO 
W POLSCE. 

Kryzys filmowy w Polsce jest zjawi
skiem moralnym i artystycznym. PI'Zybrał 
on formę rozwartych nożyc: linia górna 
oznacza to, czego żąda opinia publiczna. 
linia dolna -- to, co jej _ofiarują produ
cenci i realizatorzy. Miejscem styku obu 
tych linii było, przed 4 miesiącami, c_. 
B. F. gdzie producenci i realizatorzy, u
słysz~li z ust przedstawicieli władz gorz
kie słowa prawdy, w formie zresztą kur
tuazyjnej. 

Ale na tym nie koniec. Wszędzie tam~ 
gdzie opinia publiczna - -a więc fKiytyka 
niezależna - może ujawniać się bez prze
szkód słowa prawdy rozlegają się na-' .. 
dal. Są one niekiedy pozbawione kurtuazJ1, 
ale tym bardziej znamienne. 

O krajowych „Filmistynach" wyraził ~ię 
w I. K. C. z dnia 25 czerwca znakom1 ty 
felietonista, Zygmunt Nowakowski: 

„ 

,, ... poziom inteligencji tych ludzi 1est 
wręcz przerażający! I ten ie~ żargo~ ~a
wodowy! Ten bezczelny cynlzm, z 1akin1 
wystę pujq w stosunku do literata! Parę 
podartych portek ni~ kupufe się ~ spo
sób ta.k trywialny, 1ak oni targu1q sce
nariusz! 

Na dobrą sprawę, powinienem iglad'lić 
ty;h kupców. Jako działający w afekci~ 
i w imię wyższej użytecznoJci publ1czne1, 
dostałbym najwyżej tydzień aresztu z za
wieszeniem". 

P. Zygmunt Nowakowski jest autorem 
Gałązki rozmarynu", święcącej na scenach 

TRE.łć NIJ•ERIJ: 

Próba rekapitulacji doraźnej . . 

Polski bank filmowy • • • • . 
Likwidacja umów na filmy nie-

Dlłeekłe · • • • • • • • • • . 

Str. 
2 

4 

6 
Wojsko na filmie • • • • • • 1 

Bronlm1 własności kinowej • • 8 

Słwónmy film morski • • • . 9 

Kupiłem bilet do kina • • . . 10 

O filmie . francuskim, krytyce 
„ i 1·> i publicsnosc • • • • • ._ • "' 

Wiktor Biegański znów w War-

szawle • • • • • ~ • • • • 13 
Z ekranu na ekran • • • • • • 1 ł 

Reporłaie filmowe M. Bila • • 16 

Młodość śpiewa w walca łakt • 17 
Swiał filmu • • • ·• • .- • • 18 
Nasa pierwszy konkurs • • • • 19 

Tea.łr • • • • • • • • • • • 20 
Mla'awki taneczne • • • • • • 21 

Dla ciebie pani • • • • • • • 22 
Sloóce ło radość iycia • • • • 23 

w. Kowanko - twórca filmu 

rysunkoweao • • • • • • • 2ł 

I 

I 
2 

polskich zasłużone sukcesy. Ponieważ by
ła mowa o przeróbce filmowej tej sztuki, 
\Vięc nietrudno dociec, którzy to z filmo
wców, sami o tym nie wiedząc, byli o 
włos od śmierci. .. z ręki znanego autora. 

Gdyby różni luminarze naszej literatu
ry, mający do czynienia z „Filmistynami", 
chcieli i mogli wyrażać się o nich z rów
ną swobodą, jak Z. Nowakowski, to byś
my dowiedzieli się zapewne, że śmierć 
nie raz już zawisła nad głowami wielu 
wybitnych producentów i realizatorów. 
Co się zaś tyczy wielkich artystów i ar
tystek teatralnych ustawicznie :,kładzio
nych na obie łopatki" w kreacjach filmo
wych wzamian za 500 czy 1000 złotych -
to w chwilach szczerości są oni jeszcze 
bardziej... wylewni. Słów, jakimi charak
teryzują oni „Filmistynów", nie możemy 
przytoczy€, albowiem nie są cenzuralne .. 

- Ale - powie który czytelnik - t~ 
są wszystko ludzie, stojący po tamtej stro
nie barykady. Psioczą oni na filmowcó\v, 
bo są wrogo do nich usposobieni. Nie na
leży poprzestać na ta.ki~j _ opipii _w cza_so~ 
piśmie ;· · -poś\vięco-ńemu sprawom filmu i 
kina. 

Zgoda! Oto więc opinia człowieka z tej 
strony barykady, mianowicie głos p. Eu
geniusza Cękalskiego, jednego z najzdo1-
niejszych realizatorów polskich młodszej 
generacji. 

W artykule p.t. „Nakazy chwili" („Film" 
nr. 14), pisze p. Cękalski: 

,,Alówi się, film jest :ly - bo ws:yslkiP
mu winien producent. Ależ w polskin1 fil
mie nie ma praivie wcale producentóuJ - -
są najczęściej pośrednicy, =ujmujący s11: 
:bieraniem iveksli, dyskontenz rveks/i -~' 
lichwiarzy, wiq:aniem kor1ca z ko1lccn1. 
Bo filmu polskiego nie robi się :a pi,~ 
niqdze, lecz za weksle właścicieli kin. 

Przyznać tu trzeba, że najdotkliwszy cios 
w produkcję został wymierzony właśnie 
ręką „swojego" człowieka i to na szpal
tach organu „branżowego". A dalej pis~e 
p. Cękalski: · 

-
„Na tle tego niemiłego stanu r:ec:y, o-

c:ywiście hoduje się specjalny typ c:lo
wieka - poivicdzmy otwarcie - :demo
rali:owanego laką ekononiic:ną .syluacfrz 
produkcji. C:lorvieka o niskiej kultur:<'. 
I ten człowiek w wielu bard:o wypad
kach staje się w J.:inie - sprawie kul
turalnej wagi zasadnic:ej - czynnikie111 
decydującym. Stąd zie filmy, stqd bra"k· 
ambicyj, stąd powszechna, często nieuza
sadniona pogarda dla filmowców. · 

Produkcja upodabnia się pr:elo do c:'lr 
nej giełdy, 1Vic tam nie jest pewne, ni:: 
nie ma oczywistego, lud:ie tivorzqcy fil
my grzęzną iv zawiłych spraivach i la1vi
rują w nadziei niespodzieivanego ratun
ku, jakim będzie film, ldóry „uderzy". 

Oczywi.ście na tle tego kryzysu uderza 
fakt, iż mimo wszystko, filn1 polski pracu
je, rozwija się, twor:y, czasem nawet w 
technicznych czy artystyc;nych wysilkacla 
nie ustępuje zagranicy. Za to zawsze pra
wie brak mu moralnego pionu, brak mTJ 
ambicyj kulturalnych, jest przypadkowy, 
często irytujący w cynizmie, wynikającym 
z ujmowaniu sztuki jako byznesu. 

Dla tego też film w Polsce stal się o
statnio przedmiotem ataku - nie tylko 
ze strony prasy nacjonalistycznej - że 
jest „żydowski", lecz i ze strony. niez~
leżnych krytykó1v, którzy stw1erdza1q 
słusznie, iż filmowi polskiemu brak wrz
lorów kulturalnych, godnych jego posłan
nictwa. 

Krytycy zajadli wołają „ko?fiskować:', 
„przepędzić". Krytycy rzeczowi ~om'!ga1q 
się innej tematyki, nowych ludzi, przela-

DORAżnEJ 
niania monopolólv, 
frontu " . 

:asadnic:cj :n11nn:1 
'I> \ 

Rekapitulujmy: zamiast producentó\v 
godnych tej naz\vy, - „pośrednicy, zbie
rający \veksle" u kiniarzy i dyskontujący 
je u lichwiarzy ... „Specjalny typ" ' : film,1-
wiec „człowiek zdemoralizowany" ... 
„Człowiek o niskiej kulturze" ' ... „Brak im 
moralnego pionu"... „Irytujący \V cyni~
mie" ... 

A cóż innego mówi Nowako\vski? Bron
ce!? Cóż innego mówi publiczność? T!l 
publiczność, która - stwierdza to rÓ\vnież 
Cękalski -

, _.wyrosła kulturalnie ponad lud:.i, kt<i-
r:y filmu tivor:q ... " · 
Cóż innego mówią artyści teatralni, gdy 

są szczerzy? Wszyscy mó\vią to samo: 
dość mamy takiej produkcji krajowej, któ
ra zakrawa na bezwiedny paszk\\;I na pol
ską rzeczywistość. 

„Chcemy mieć na ekranie - tak zakoń
czył S\Ve uwagi o „Pozytywnych warto
ściach filmu" Aleksander Orion w nr. 3 
,.Aktualności" - chcemy mieć na ekranie 
odbicie rzeczywistości polskiej, widzianc:j 
przez czysty pryzmat sztuki rzetelnej ". 
Każdy chyba przyzna , że to nie jest wy

gó~owane życzenie. Z\vłaszcza w zestawiL:
niu z głosami „zajadłych krytyków", któ-
1zy wołają: „skonfiskować, przepędzić!.'. 
Nasza krytyka jest rzeczo\va, umiarkowa
na, łagodna: domaga się po prostu innych 
metod, a w następstwie tej zmiany - in
nych ludzi. 

Co do tematyki, jesteśmy bardzo tole
rancyjni. „Nie ma takiego tematu - pD
wiedziano w uwagach Oriona - którego 
by nie można było pokazać na ekranie b~i. 
nar'Uenia się na gromy cenzury. Wszystko 
zależy tylko od sposobu pokazania". Co 
do metod, to nasze pismo dzierży prym \V 

inicjatywie rzeczowej, mającej na wzgl~
dzie interes filmu, uzgodniony z intere
sem Państwa, że przytoczymy tylko nasz 
projekt nowelizacji ustawy z r. 1934, pro
jekt hipoteki filmowej i projekt banku 
współdzielczego. 

ZGADZA.JĄ SIĘ Z NAMI. 

Co do istoty zatym kryzysu filmowego 
w Polsce, panuje zupełna jednomyślność 
ze strony władz, publiczności i krytyki 
niezależnej, a także elity literackiej i ar
tystycznej. 

Co więcej: nawet oficjalni przedstavvi
ciele przemysłu filmowego, na konf erencJ i 
w C. B. F. d. 24 lutego r. b., wypowie
dzieli się przeciw istniejącemu stanov.~ i 
rzeczy, a mianowicie pp. Ordyński, Zagro
dziński, Dękierowski, prezesi trzech naj
ważniejszych organizacji branżowych: 
Rady Naczelnej P. F., Związku Zrzeszeń 
Teatrów świetlnych i Związku Producen
tów ... 

Stanowisko krytyczne zajęło również 
Stowarzyszenie Realizatorów i Technikó\V 
na wspólnej konferencji ze Związkiem 
Dziennikarzy i Publicystów Filmowych d. 
27 marca r. b. Uchwalone tam cztery tezy, 
będące streszczeniem postulatów i kryty
ki niezależnej i publiczności i władz, przy
toczyliśmy w nr 2 „Aktualności", omówi
liśmy zaś je w nr. 3 naszego pisma. 

Stanowisko realizatorów i techników fil
mowych uważamy za spe~jalnie doniosłe, 
albowiem, wbrew potocznym poglądom, 
nie producenci, będący najczęściej tylko 
„pośrednikami", jak oś~ad<:Zył re~lizator 
E. Cękalski, lecz właśnie oni - rez~sera:
wie. scenarzyści, operatorzy, arch1tekc1, 
charakteryzatorzy i technicy, są, wraz z 
personelem artystycznym, rzeczywistymi 
współtwórcami dzieła filmowego, na nieb 
więc w znacznej mierze ciąży odpowie
dzialność za jego wykonanie i za Jego wy
gląd Producent jest inicjatorem., manage-



rem, finansistą a raczej pośrednikiem -
faktorem - całej imprezy; oni - reali
zatorzy i technicy wykonawcamL 
świadczą o tym zresztą nazwiska , figu
rujące zarówno \V ogłoszeniach, jak i na 
programach, jak wreszcie na ekranie, \V 

dniu premiery żywo oklaskiwane przez 
najbliższe rodziny, dalszych krewniaków i 
klientów. Nazwiska tak eksponowane, o
bo\\.;ązują. To są nazwiska współodpowie
dzialnych '"·spółtwórców. Od tych ludzi 
wiele zależy już teraz. a więcej będz!e 
jeszcze zależało w przyszłości. 

I otóż z prawdziwą przyjemnością. z rze
telną satysfakcją stwierdzamy tutaj, że 
realizatorzy i technicy filmowi zgadzają 
si~ z nami niemal zupełnie. Ich krytyka 
istniejącego stanu rzeczy w produkcji, ich 
poglądy na istotę kryzysu, ich wytyczne \V 

dążeniu do naprawy - przylegają ściśle 
do naszej krytyki, naszych poglądów, na
szych wytycznych. St-wierdzamy to, mając 
przed sobą ich organ - .. Wiadomości ki
no - techniczne' ' nr. 2 - którego nie wa
hamy się nazwać bratnim organem i jako 
taki będziemy traktować. 

W numerze tym p. Stefan Norris, prezes 
Staw. Realizatorów i Techników, zamie
ścił artykuł p. t. „Mobilizacja filmu". P 
Andrzej Ruszkowski - artykuł p. t. .,Co 
robić?" P. Eugeniusz Cękalski artykuł p . 
t. ,,Notatki z Londynu", p. Jerzy Toeplitz 
artykuł p. t. ,.Nie lekceważyć producenta'' . 
To są \vszystko wypowiedzi pozytywne i 
po\vażne, na nich więc gruntujemy naszą 
opinię o „Wiadomościach Kino - technic,~
nych" i nasz do nich stosunek. 

Prezes Norris zgadza się z nami całko
wicie, zarówno \V przesłankach , jak w kon
kluzji. Wystarczy porównać jego wypo
wiedź, słowo za słowem, z artykułen1 
„Film polski przed przełomem" (Aktual
ności" nr. 1), z artykułem „o odrodzenie 
produkcji krajowej " ( „Aktualności" nr. 2) 
i z artykułem ,.Pozytywne wartości filmu" 
( .. Aktualności" nr. 3). P. A. Ruszkowski 
popiera, rozwija i uzasadnia poglądy p . 
Norrisa, a więc i nasze. Pp. Cękalski i 
Toeplitz uzupełniają ten sam kierunek 
myślowy szeregiem uwag i komentarzy, 
jeśli się tak wyrazić można , impresjoni
stycznych. 

\V konkluzji swego artykułu pisze p . 
Norris: 

„ ... rvinien /Jyć 111yłnnio11y pr:e: rus:y 
s/ kie rrprc:en/ ujące interes y filrnu '" 
J•of.f;ce organi:acje specjalny knn1il cl 
hrnn=ouJo - artystyczny, który ustaliłby 
1vylyc:nc dla prograniu akcji n1obili:a
cyjncj filmu , przystosowania jego pro
duJ..·cji i eksploatacji do wymagań chwi
li" 

W konkluzji zaś naszego artykułu „Film 
polski przed przełomem" (nr 1), postawio
no sprawę w podobny, tylko realniejszy, 
sposób: 

„Krótko ntóiviqc - pisaliśmy - sa
nu1 tylko produkcją B Polska zaspokoić 
się nie n1o:e i nie powinna. Nie podob
na jednak, r:ec: prosta, ivymagać od 
producentów, lJy nakręcali /iln1y de/ icy
to1ve, skoro, ich :daniem, zarobić mo=
na 111irccj tylko na filmach „przecięt

nych". Jeśli .żądamy, poiviedzmy, dwóc/1 
film ów klasy A roc:nie, czyli dwóch fil-
1nńw prestif'owych wielkiej miary, to na
Tc=y to =qdanie w nas;ych ·warun
kaclz - skierować nie do pos:czególnych 
producentóiv, lecz do jakiegoś ciała zbio
rowego, J..·tóremu ta sprawa leży na ser
cu. Tym ciałem zbiorowym może być 
Rada Naczelna Przemysłu Filmowego, 
może nim być Towarzystwo Rozwoju 
Filmu Polskiego, względnie jakaś podob
na instytucja - państwowa c:y społecz-

" na ... . 

P. Andrzej Ruszkowski w bardzo głębo
ko przemyślanym artykule „Co robić?:' 
czyni, między innym, słuszną uwagę: 

„ \V stosunku do filmu zbędne stałyby 
się oyranic:enia i zaka:y, gdyby sami 
fil111owcy potrafili zawsze :uchować u-
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l1·~: ==================================='1 
nuar 1 nie narus:ać podstawoivych in
lcrcs(>uJ :biorowości, ivśród której pracu-. „ 
JfJ . 

Ba! Gdyby potrafili! Ale to są przeważ
nie - jak stwierdził kolega redakcyjny 
autora, p. Cękalski - „ludzie zdemorali
zowani", „o niskiej kulturze", „bez mo
ralnego pionu" ... 
Więc? Dopowiadając to, co p. Ruszkow

ski ma zapewne na myśli, należy dodać, 
że takim niezbędnym „moralnym pionem··, 
który jedynie może zastąpić ingerencję 
władz, czyli etatyzm w filmie - byłaby 
polska „Hays Organisation" , czyli własna 
cenzura prewencyjna i wytyczna produkcJi 
krajowej. 
Coś w tym rodzaju już istnieje w Związ

ku Producentów. Czynna jest tam jakaś 
„namiastka" cenzury własnej. Podobno 
nawet skuteczna. Tym lepiej. Czy to jed
nak wystarczy - zobaczymy. 

TRZEBA WYCHOWYWAC 
PRODUCENTOW. 

Z p. Ruszkowskim sprzecza się cokol
wiek na łamach „ Wiadomości Kino - tec!J.
nicznych" p. Bossak, o którym nie wspo
minaliśmy dotąd właśnie dlatego, że two
rzy on dysonans w zgodnym z nami chó
rze poważnych głosów realizatorów i tech
ników. Wprawdzie redakcja w osobnej no
tatce zaręcza, że sprzeczności między ty
mi panami nie ma, ale sprzeczność jednak 
jest. P. Bossak polemizuje pozornie z na
szym współpracownikiem p. Orionem, ale 
w gruncie rzeczy polemizuje z własnym 
sąsiadem p. Ruszkowskim. To też końco
wy jego okrzyk: „Panowie, gotujcie na 
Pegazie!", o ile ma wogóle sens, kieruje 
się zapewne do prezydium Związku Re
alizatorów i Techników. 

Z ,,Notatek z Londynu" p. Cękalskiego 
cytujemy przemówienie Jeana Renoira, 
twórcy ,. Towarzyszów Broni", a mianowi
cie: 

„ ... film jest sztukq narodową w takim 
znaczeniu tego słowa, który nie jest /ru
:esem, jest wytworem i obrazem życia 
konkretnych grup kulturalnych. 

A przekleństwem kina są ludzie, któ
rych ojczyzną jest koniunktura - dziś 
pracują w Pary=u, wczoraj byli w .Bu
dapeszcie czy Pradze, jutro za koniun
kturq pójdq do Londynu czy Hollywood. 
Nikt nic :na narodoivości ty_ch ludzi. Ich 
miejsce1n urodzenia jest wagon sypialny 

miejscem stałego pobytu - wagon 
restauracyjny. Nie o to chodzi, czy sq 
międzynarodowymi u1lóczęgami. Ci ludzie 
nie:dolni sq do tworzenia sztuki',. 

Jeśli Cękalski wraz z Renoirem określił 
znakomicie, jacy to ludzie są „przek.len
stwem kina", to znów p. Jerzy Toeplitz 
słowami .Jesse Lasky'ego określa, czym 
powinien być producent, godny tej nazwy~ 

„Producent musi być prorokiem i ge.: 
neralem, dyplomatą i mediatorem, skąp
cem i rozrzutnikiem. Działaniami jego 
musi kierować fantazja, a · jednoczelnie 
podejrzliwość, śmiałość łagodzona przez 
ostroinolć, cierp/iwo§= iwiętego i l>e.,.
względnoić Cromwelia,. 

Tyitl określeniem dobił p. Toeplitz do 
reszty typowego producenta krajowego, 
który jest najczęściej „pośrednikiem", po
zbawionym „pionu moralnego" wg. defi
nicji p. Cękalskiego, o ile nie jest osob
nikiem z przemowy Renoira, lub z felie
tonu Nowakowskiego. 

To też okrzyk w nagłówku p. Toeplitza: 
„Nie lekceważyć producentów!" brzmi dość 
paradoksalnie w organie, który właśnie na 
producentów zwala wyłączną odpowif\
dzialność za kryzys obecny, co mu w swo
im czasie wytknęliśmy. 

Producentów istotnie lekceważyć · nie 
można. Ani dobrych, ani złych. Dobrym 
producentem jest taki, który ,,nie dozoru
je nigdy prac reżysera w atelier". (Laslcy 
dixit). Złym zaś - taki, który „wtrąca 
się do systemu pracy reżysera... przeszka
dza mu, podważa jego autorytet i szkodzi 
filmowi". (ditto). Trzeba coprawda, żeby 
reżyser miał autorytet, co u nas także nie 
często się zdarza ... Bądź co bądź jednak 
nie lekceważymy tu producentów. Nie 
chcemy ich mordować, jak p. Nowakowski, 
nie zwalamy na nich wyłącznej odpowie
dzialności za wszystko zło, nie żądamy, 
żeby „skonfiskować", czyli „upaństwowić., 
całą produkcję, jak pewni zajadli luyty
cy. 

Nie! Producentów nie trzeba ani zabi
jać, ani przepędzać. Trzeba ich wychowy
wać. Do tego zmierzamy drogą zmiany 
metod produkcji, - co pociągnie za sobą 
zmianę - albo ewolucję - osób. 

Na tej drodze spodziewamy się iść ra• 
mi{: w ramię z realizatorami i technika
mi, z którymi łączą nas istotne interesy 
i wspólne cele„ 
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Stanisław Zagrodziński 

POLSKI BANK FILMOWY 
---NA MARGINESIE USTAWY FILMOWEJ---

W poprzednim numerze ~,Aktualności" 
p. M. Iżycki omówił projekt Banku 
WspÓłdzielczego właścicieli kinoteatrów. 
Redakcja zastrzegła się, że nie w~ 
wszystkich pun.ktach zgadza się z auto
rem i że w następnym numerze powró<.:i 
do zagadnienia Banku Filmowego oraz 
zabezpiecze~ia kredytów, udzielanych 
przemysłowi filmowemu. 

P. Iżycki za ujemną stronę stanu han
dlu filmowego uważa przede wszystkim to. 
że kina wpłacają pieniądze do rąk pro
ducenta lub importera bez prawa kontro
li, jak i na co pieniądze te zostaną zu
żyte. Następnie zaś przychodzi do wnio -
sku, że daje się odczuć dotkliwie brak in
stytucji finansowej , któraby dbała o in
teresy właścicieli kin i kontrolowała, czy 
pieniądze właścicieli kin nie będą zaprze
paszczone. 
Są to sprawy trochę rozbieżne i w tyrn 

punkcie nie mogę się z p. Iżyckim zgo
dzić, gdyż uważam, że import filmów, 
czy wynajem filmów jest handlem, który 
nie zniósłby tak dalekich ograniczeń, jak 
sobie tego życzy p. Iżycki, a miaGowicie, 
kontroli, na co pieniądze wpłacone przez 
właściciela kina; obróci importer czy pro
ducent. Jest to normalna kwestia zaufa
nia kupieckiego i odpowiedzialności han
dlowej. !vlożna mówić o właściwym zabez
pieczeniu wpłaconych pieniędzy i pod ty~n 
względem ewent. deponowanie zaliczek ,,,. 
jakimś banku czy w organizacji zawodo
wej, jest dopuszczalne, a niekiedy nawet 
bardzo pożądane dla samego producenta 
czy importera, szczególnie, jeżeli chodzi o 
placówki finansowo · słabsze. Ten system 
zabezpieczenia pieniędzy odbiorców został 
już praktycznie zastosowany w układzie 
z dnia 20 kwietnia r. b., zawartym pomię
dzy Związkiem Polskich Zrzeszeń Teatró'\V 
Swietlnych, a Polskim Związkiem Produ
centów Filmowych. Postanowienia pkt. 10 
tego układu z pewnością będą dobrodziej
stwem dla niejednego producenta i umo
żliwią mu korzystanie z kredytów właści
cieli kin w znacznie większym stopniu, niż 
to było praktykowane w ostatnich cza
sach. 

W żadnym jednak wypadku nie można 
posuwać · się tak daleko, by kontrolować 
spósób rozporządzania tymi sumami przez 
producenta czy importera. 

Bank Współdzielczy proponowany przez 
p. Iżyckiego, nie mógłby stuprocentowo 
zagwarantować właścicielom kin sum, 
wpłacanych przez nich tytułem zaliczek 
na filmy. Ryzyko nigdy nie będzie spro
wadzone do zera. Ryzyko to może być 
najwyżej znacznie zmniej~zone, a to już 
będzie. wielkim osiągnięciem w naszym ży
ciu filmowym. 

Nie mogę się równ1ez zgodzić z p. 
Iżyckim, że z ch~·ilą powołania do życ1a 
Banku Współdzielczego, kina będą mogły 
wpływać na jakość towaru, t.j. filmu. 
Patrząc trzeźwo na sprawy naszego ży

cia filmowego, musimy sobie powiedzieć, 
że rozwijać się ono będzie właściwie tył-

. ko wówczas, o ile indywidualizm jednostki 
nie · będzie krępowany i o ile zarówno kina, 
jak i ich dostawcy - importerzy, będą 
placówkami, opartymi na zdrowych pod
stawach finansowych. 
Największą zaś bolączką, zarówno pro

ducentów filmowych, jak i właścicieli kin, 
jest brak kredytu or.az taniego dyskonta. 
Producent filmowy przystępuje do nakrę
cania filmu z. kapitałem własnym w naj
lepszym razie w wysokości 30 do 40 ty
sięcy złotych, a pozostałą sumę, potrzebną 
do wYProdukówania filmu, t.j. przecięt
nie około 200 tysięcy złotych, uzyskuje z 
dyskonta weksli, otrzymanych od właści
cieli kin; tytułem zaliczki- na produkowany 
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film, oraz z kredytu, udzielanego przez 
wytwórnie i laboratoria. 

W nr. 4 „Aktualności", w artykule p.t. 
„Hipoteka Filmowa" pan R. udawadniał, 
dlaczego kapitał poważny, a specjalnie ka
pitał bankowy trzyma się zdała od finan
sowania produkcji filmo\vej. Wywody 
swoje streścił w krótkim zdaniu, że 
kapitał nie lubi zabezpieczeń „na słowo ho
noru". Wskazywał też na to, że celem 
przywrócenia tego zaufania, kapitału do 
tranzakcji filmowych, należy powołać do 
życia instytucję „Hipoteki Filmowej". 
względnie „Rejestru filmowego". Dalszym 
środkiem zai;adczym będzie powołanie do 
życia BANKU FILMOWEGO, ale Banku 
w całym tego słowa znaczeniu , a nie skro
mnej instytucji spółdzielczej, która mogła
by operować małymi stosunkowo ka
pitałami i rezultaty pracy której można
by oglądać dopiero po długich latach, tj. 
dopiero wówczas, gdyby instytucja ta sa
ma zdobyła mocne podstawy finansowe. 

Zagadnienie, o którym pisał p. Iżycki, 
zdaniem moim, należy roz\viązać w od
mienny sposób. 

Jak to już zaznaczyłem, z braku zau
fania kapitału poważnego do tranzakcji fil
mowych, producent nolens volens musi 
się uciekać do dyskonta weksli , otrzyma
nych od właścicieli kin, na rynku prywa
tnym, a dysko n to to wynosi 3 do 5 procent 
miesięcznie. Biorąc pod uwagę, że okres 
nakręcania filmu i amortyzowania wy
łożonego kapitału w najlepszym razie 
trwać musi do 12 miesięcy, okazuje się, że 
koszt produkcji jednego filmu obciążony 
jest balastem w postaci kosztów dyskon
ta weksli, sięgających nieraz do kilkudzie
sięciu tysięcy złotych, przy jednym wy
produkowanym filmie. Wpływa to natural
nie w sposób zabójczy na wartość wy
produkowanego filmu, jak również pod
rywa możność jakiejkolwiek zdrowej 
kalkulacji lub trwałych podstaw przed
siębiorstwa produkującego filmy. Jest to . 
największa bolączka polskiej produkcji 
filmowej i w tym kierunku należy dać 
jej pomoc jak najprędzej. 
Artykuły 5 i 6 ustawy o filmach i ich 

wyświetlaniu z dnia 13 marca 1934 r., 
mogą być podstawą prawną dla stworze
nia, w krótkim okresie czasu, właściwego 
poparcia dla krajowej wytwórczości fil
mowej. Przepisy tych artykułów posłuży
ły za podstawę w swoim czasie do zapro
jektowania t. zw. Funduszu Filmowego, 
którego podstawą byłyby pewne opłaty 
od każdego filmu przy wystawianiu po
zwolenia na jego publiczne wyświetlanie, 
a środkiem działania - dotacje dla pro
ducentów filmowych. 

W sferach rządowych mówiło się o do
tacjach dla filmów specjalnie wyróżnio
nych. W sferach zawodowych system ten 
był mocno krytykowany i fachowcy, t.j. 
producenci byli raczej zwolennikami do
tacji wypłacanych wszystkim producen
tom, bez względu na wartość filmów„ a 
jedynie w zależności od ilości wyprodu
kowanych filmów. Jeden l drugi system 
uważać musimy za niewłaściwy, a może 
nawet za szkodliwy dla produkcji krajo
wej. Dotacje za filmy wyróżnione mimo 
woli nasuwają wątpliwość co do kryte
riów, jakimi posługiwanoby się przy wy
różnianiu filmów, względnie osób, produ
kujących. Dotacje zaś przyznawane wszy
stkim wyprodukowanym filmom pro rata 
parte w zależności od wysokości sumy, 
osiągniętej z Funduszu Filmowego i w za
leżności od ilości wyprodukowanych fil
mów, nie dałyby poprostu żadnych pozy
tywnych rezultatów. 

Przede wszystkim mogłyby być one 
stosunkowo skromne, nie przekraczające 

sumy 10 tysięcy złotych na jeden film, 
co w porównaniu z ogólnym kosztem pro
dukcji filmu, jest pomocą znikomą; na
stępnie mogłyby być niemoralne, ze 
względu na to, że pomoc udzielana była
by filmom zai:ówno wybitnym pod wzgltt
dem osiągnięć artystycznych i technicz
nych, jak i filmom bez żadnej wartości, 
w jednakowej wysokości. 
Najważniejszym jednak jest fakt, że 

dotacje te nie pozostawiałyby po sobie 
żadnego trwałego śladu. Bezzwrotne sub
sydia rządowe nie stworzą trwałych pod
staw krajowej produkcji. Drobne subsy
dia nie stworzą podstaw dla dalszego roz
woju produkcji filmowej, a w rezultacie 
tego typu subsydia rządowe w rzeczywi
stości wypłacane z kieszeni odbiorców te
goż producenta filmowego, t.j. z kieszeni 
właścicieli kin, utoną w kieszeniach po
kątnych hien dyskontowych. 

Zdaniem moim należy powołać do 
życia Fundusz Filmowy, ale nie na stale, 
lecz -jedynie na pewien okres przejścio
wy. Fundusz ten jednak winien być prze
znaczony na kapitał - zakładowy Banku 
Filmowego i z chwilą, gdy kapitał ten z 
tego źródła będzie już pokryty, Fundusz 
Filmowy winien być zlikwidowany. Ten 
sposób wykorzystania postanowień art. 5 
i 6 ustawy o filmach i ich wyświetlaniu, 
da możność w krótkim okresie cza5u 
stworzenia instytucji trwałej, poważne2, 
silnej finansowo, która . stanie się podsta
wą finansową całego przemysłu i handlu 
filmowego, i kinoteatralnego. Ma on prze
de wszystkim tę zaletę, że rynek filmo
wy polski obciążony nim będzie tylko 
czasowo, przez okres paru lat i że to ob
ciążenie nie pójdzie na marne, nie uto
nie w kieszeniach pokątnych dyskonte
rów, lecz stworzy na przyszłość instytucję 
kredytu filmowego, opartą na zasadach 
specjalnych. Podobnie, jak na zasadach 
sui generis oparty jest bank cukrownie· 
twa. 

Musi to być jednak bank, rozporządza-
jący kilkoma milionami złotych, a nie 
skromna instytucja spółdzielcza, gdyż tego 
wymaga przemysł filmowy, którego obroty 
w Polsce, już w obecnej chwili sięgają su
my- 90 milionów rocznie. Kredyt, którego 
potrzebuje producent filmowy daleko prze
kracza sumę paru tysięcy złotych, t.j. wy
sokość pomocy, jakiej producent mógłby 
się spodzi~wać ze strony skromnej insty
tucji spółdzielczej. 

System dotacji, przyznawanych wszyst
kim filmom, wyprodukowanym w kraju, 
okazałby się poza tym z pewnością demo
ralizujący i nie tylko byłby pomocą do
rywczą i nie wystarczającą, ale bezwzględ
nie wpłynąłby na obniżenie poziomu arty
stycznego filmów. Producenci, którzy są 
przecież też kupcami, rozpoczęliby wów
czas produkcję filmów jak najtańszych, 
rozpoczęliby produkcję masową, byleby 
wydobyć jak największe s~y z tego wła
śni.e Funduszu Filmowego. 

Tani i fachowo udzielany kredyt banko
wy odciążyłby budżety produkcji filmowej 
od niepomiernych wydatków na prywatne 
dyskonto. Z drugiej strony zwiększyłby ·za
liczkowanie filmów produ:{cji krajowej 
przez większe zaufanie do producenta, spo
wodowane uzdrowieniem jego strony fi
nansowo-handlowej. Inicjatywa prywatna 
skierowana byłaby wówczas z pewnością 
na ulepszenie stanu technicznego istnieją
cych przedsiębiorstw filmowych, na budo
wę nowych kin, atelier i laboratoriów, od
powiednio technicznie wypo~ażonych. 

Bank Filmowy, jako instytucja, która 
bezwzględnie nadawałaby kierunek i ton 
całemu życiu filmowemu w Polsce, może 
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być poza tym czynnikiem umożliwiającym 
unarodowienie przemysłu filmowego i ki
noteatralnego oraz współdziałającym w re
ailzowaniu postulatów rządu w dziedzinie 
polityki filmowej. 
Wystarczyłoby, gdyby fundusz filmowy 

dawał rocznie pół miliona złotych , a więc 
gdyby obciążenie od metra filmu wynosiło 
nie proponowaną dotychczas złotówkę, lecz 
mniej więcej 70 groszy. 

Bank Filmowy winien rozpocząć swą 
działalność natychmiast, a to w drodze u
zyskania odpowiedniej pożyczki na kapitał 
zakiadowy, czy to z Banku Gospodarst\va 
Krajowego, czy to z banku prywatnego. 
Jest to p ropozycja zupełnie realna, gdyż 
zabezpieczenie tej pożyczki i jej oprocento
wanie z wpływów osiąganych z funduszu 
filmowego , pod kontrolą rządową , jest za
b ezpieczeniem stuprocentowo pewnym i 
kredyt taki nie narażony byłby na żadne 
ryzyko. 

Bank Filmowy na okres przejściowy, do 
czasu spłacenia udzielonej pożyczki , mógł
by być na razie instytucją autonomiczną 
np. w ramach Banku Gospodarstwa Krajo
wego. 
Dysponując narazie kapitałem bodaj 

jednego miliona złotych , instytucja ta mo
głaby z miejsca rozpocząć normalną pra
cę na terenie przemysłu filmowego , na za
sadach handlowych, jednak z uwzględnie
niem specyficznych warunków pracy han
dlu i przemysłu filmowego. Już przy ka
pitale jednego miliona złotych , instytucja 
ta mogłaby korzystać z kredytu redyskon
towego, doprowadzając w ten sposób swo
je obroty do sum tak poważnych, jakie 
niezbędne są dla wiaściwego rozwoju na
szego życia filmowego. 

Działalność Banku Filmowego, jako in
stytucji ·już usamodzielnionej , rozpoczęła
by się z chwilą spłacenia zaciągniętej na 
kapitał za'kładowy pożyczki z wpływów z 
funduszu firnowego. A ta kilkoletnia o
pieka powiedzmy B. G. K. byłaby z pew
nością również dla -tej instytucji . bardzo 
pożądaną i zdrową. 

Działalność Banku Filmowego, jako in
stytucji autonomicznej , w granicach B. G. 
K., względnie działalność przyszłego już 
samodzielnego Banku F'ilmowego winna o
bejmować nie tylko produkcję filmową , a
le również handel filmowy i kinoteatry. 

Ten program podyktowany jest zarówno 
ogólnymi potrzebami życia filmowego w 
Polsce, jak i zasadą słuszności, gdyż stwo
rzenie kapitału zakładowego Banku Filmo
wego ma być przecież osiągnięte z fundu
szy, wpłacanych bezpośrednio lub pośred
nio, zarówno przez producenta, jak i im
portera oraz właściciela kina na Fundusz 
Filmowy. 
Mówiłem wyżej , że działalność Banku 

Filmowego będzie mJała charakter sui ge
neris, a to ze . względu na specyficzne wa
runki handlowego życia filmu. 

. Otóż kredyty, udzielane przez Bank Fil- · 
mowy mogłyby mieć różnego rodzaju za
bezpieczenie, a· mianowicie: 

A - dla produkcji: 
1. zabezpieczenia normalne, wymagane 

przez banlti w zwykłych operacjach ban
kowych, 

2. w drodze przyjmowania do wysokości 
otwartego producentowi kredytu weksli 
klientowskich, t. j. weksli właścicieli kin , 
wystawionych na pokrycie należności za 
wynajem filmu, będącego w produkcji, 

3. zabezpieczenie w drodze odstąpienia 
bankowi całego inkasa z produkowanego 
filmu. W tym wypadku konieczną byłaby 
współpraca Banku Filmowego z jakąś in
słytucją powierniczą (Towarzystwo akcep
tacyjne), bądź też z ad hoc stworzoną in
stytucją kontrolną w rodzaju powołanej 
we Francji do życia w dn. 29 maja 1927 r . 
instytucji p. n. „Caisse Centrale de la ci
nematographie". Działalność takiej insty
tucji polega na tym, iż kontroluje ona, 
względnie inkasuje należności producenta 
lub biura wynajmu filmów i wg. otrzy1na
nych dyspozycyj bądź prowadżi nadzór, 

bądź sama dysponuje osiągniętymi od kin 
\\rpływami. Działalność tej instytucji na 
terenie przemysłu francuskiego, okazała 
się b. korzystną. 

4. Zabezpieczenie w drodze zastawu ne
gatywu wyprodukowanego filmu. 

5. Zabezpieczenie w drodze powierzenia 
eksploatacji produkowanego filmu, wska
zanej przez bank placówce wynajmu fil
mów. Takie biuro wynajmu, które pragnę
łoby być wykonawcą zleceń Banku Fil
mowego, musiałoby zdeponować odpowied
nią kaucję, wzgl. udzielić odpowiedniej e
wikcji , a poza tym w biurze tym musiałby 
pracować stale kontroler z ramienia Ban
ku Filmowego. 

B. Dla biur wynajmu filmów. 
Kredyty udzielane biurom wynajmu fil

mów i importerom, winny być oparte na 
analogicznych zasadach, jak kredyty u
dzielane producentom filmowym. 

C. Dla kinoteatrów. 
1. Kredyt na budowę nowych przedsię

biorstw kinowych, oparty winien być na 
zasadach analogicznych do kredytów bu
dowlanych - mieszkaniowych. 

2. Właściciele kin w b. wielu wypadkach 
będąc równocześnie właścicielami nieru
chomości , w której mieści się kino, mogli
by udzielać na zabezpieczenie gwarancji 
hipotecznej. 

3. Kredyty na nowe inwestycje w przed
siębiorstwach kinowych mogłyby otrzymać 
odpowiednie zabezpieczenia rzeczowe 
względnie mogłyby być spłacane z kas ki~ 
n?wych w ten sposób, że instytucja powier
nicza, wzgl. kontrolna, o której wyżej mo
wa, dysponowałaby wówczas · kasą kina. 
Ten dział kredytu miałby na celu właści
w_e wyposażenie techniczne przedsiębiorstw 
kinowych, co zmniejszyłoby niszczenie taś
my filmowej , zapewniałoby dobrą projek
cję . i ~źwię~, a. wi~c i poziom artystyczny 
wyswietlania filmow oraz doprowadzenie 
urząd~enia wnętrz kinoteatrów do pozio
mu kulturalnego, hygienicznego i odpo
wiadającego wymogom jak największego 
bezpieczeństwa. 

Mówiłem wyżej ! że Bank Filmowy 
mógby korzystać z kredytów redyskonto
wych, czy to B. G. K. , czy też innych in
stytucyj bankowych. W analogiczny spo
sób rozwija się działalność redyskontowa 
Banku Fil~owego w . Niemczech, którego 
działalność okazała się niesłychanie ko
rzystną w życiu filmowym niemieckim. 
Film Kredit Bank G. m. b. H., mający swą 
siedzibę w Berlinie przy Bendlerstr. 33a, 
współpracuje w sposób bardzo ożywiony z 
Dresdenerbank, z Deutsche Bank und Dis
konto Gesellschaft, z Reichskreditgesell
schaft i z Kommerz und Priwatbank. 
Biorąc pod uwagę jak największe zabez

pieczenie udzielonej ·Bankowi Filmowemu 
pożyczki na kapitał zakładowy oraz uzna
jąc, że pewne . dotacje za najlepsze osiąg
nięcia artystyczne w filmach kraj owej pro
dukcji są jednak wskazane, propol)ował
bym, by sumy, uzyskane z Funduszu 
Filmowemo ·nie całkowicie· były przezna
czane na spłatę- zaciągniętej p<>życzki na 
kapitał zakładowy Banku Filmowego. Mo
żnaby np. z Funduszu Filmowego przezna
czyć 60 % na spłatę kapitału zakładowego 
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Banku Filmowego, 20 % - na - tworzenie 
kapitału rezei wowego, mającego na celu 
zabezpieczenie przed ewentualnymi strata
mi w pierwszym okresie doświadczalnym 
działalności banku, a pozostałe 20°/1 na . do
tacje, premie, stypendia i t. p. Z chwilą 
jednak spłaty zaciągniętej pożyczki na ka
pitał zakładowy Banku Filmowego, ·z chwi
lą usamodzielnienia tej instytucji Banku 
Filmowego, a tym samym z chwilą skaso
wania instytucji Funduszu Filmowego, do
tacje, prerrJe, stypendia i t. p. byłyby . kry- · 
te z zysków, osiąganych z operacyj Banku 
Filmowego. · · 

Widzimy więc, że projekt mój przewi
dując tylko czasowe obciążenie życia filmo
wego funduszem filmowym, pozwala ·stwo
rzyć instytucję stałą, która może się roz
winąć do bardzo i>oważnych rozmiarów i 
która może wywrzeć wpływ decydujący, 
trwały, na dalszy rozwój naszej produkcji 
filmowej , na kinofikację Polski i dać moż
ność przeprowadzenia właściwej po1ityki 
rządowej w d~edzinie filmu, . kształcenia 
młodego narybku fachowego i popierania 
wysiłków wybitnie artystycznych w cizie..: 
dzinie naszej młodej produkcji krajowej. 

N a czele_ Banku Filmowego winni stanąć 
z jednej strony wybitni bankowcy, z dru
giej strony doświadczeni fachowcy. Decy
zje o udzielaniu kredytów winny należeć 
do specjalnej Komisji, w skład której po
winni być powołani również i fachowcy z 
poszczególnych gałęzi przemysłu filmowe-
go i handlu kinoteatralnego. · 
Biorąc pod uwagę, że w rezultacie kapi

tał zakładowy Banku Filmowego powstał
by nie z dotacji państwowej, lecz ze zgod
nego wspólnego wysiłku finansowego .całe
go przemysłu i handlu filmowego i ktnotea
tralnego, założycielem tego banku, zdaniem 
moim, winna być branża filmowa , w każ
dym razie czynnik zawodowy, np. Rada 
Naczelna Przemysłu Filmowego w Pol~ce , 
względnie udziały tego banku winny w 
części należeć do Rządu, w części zaś do 
instytucyj społeczno - zawodowych. 

Bank Filmowy nie powinien być instytu
cją obliczoną na zysk dla jego udziałow
ców, lecz osiągane zyski, po okresie przej
~ciowym , o którym wyżej mówiliśmy, win
ny być przeznaczane na- stypendia, na 
kształcenie młodych fachowców, na studia 
zagraniczne, · na dótacje za "filmy o ·wyso
kich osiągnięciach artystycznych i tech-
nicznych. . 

Podkreślam, że ten rodzaj działalności 
banku winien być również z miejsca roz.: 
poczęty, gdyż w okresie prz_ejściowym, do 
czasu usamodzielnienia Banku Filmowego, 
na ten cel przeznaczone byłoby 20 o/o z sum, 
uzyskanych z funduszu filmowego. 
Reasumując, stwierdzam, że powołanie. 

Banku Filmowego do życia jest rzeczą pa
lącą, niecierpiącą zwłoki i narówni z pro
jektowaną instytucją „Hipoteki· Filmowej'' 
będzie jedną z podstaw wspaniałego roz
woju naszej rodzimej produkcji filmowej 
oraz właściwej kinofikacji kraju. Da on 
też możność naszym wybitnym technikom
konstruktorom wyjść z okresu pracy cha
łupniczej i rozpocząć produkcję aparatów 
projekcyjnych, dźwiękowych, aparatur wą
skotaśmowych 1'la szeroką skalę, a · tym sa
mym i .stopniowo doskonalić. tę produkcj.ę. 
Bank Filmowy przyczyniłby się do uzdro
wienia finansowego naszych przedsię
biorstw produkcyjnych przez usunięcie z 
życia· filmowego pokątnych dyskonterów, 
przez zapewnienie stałego taniego kredytu. 
Bank Filmowy umożliwiłby wykonywanie 
postulatów rządowych w zakresie życia 
filmowego polskiego, a najważniejsze, -że 
nowe obciążenie przemysłu filmowego w 
postaci Funduszu Filmowego, byłoby tylko 
obciążeniem tymczasowym, które w rezul
tacie spowoduje właściwy r0%wój krajowej 
produkcji filmowej oraz rozbudowę sieci 
kinoteatrów w Polsce, co dałoby poważ
ne korzyści tyin wszystkim, którzy ·chwilo
wo 0ezpośrednio lub pośrednio ponosiliby -
ciężary Funduszu. Filmowego i .całej . bran
Źy filmowej sowicie by się opłaciło. 
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Likwidacja umów na filmy niemieckie 
W Nr. ł „Aktualności" w artykule p. t. „Układ filmowy polsko

niemiecki już nie istnieje'' omawialiśmy skutki uchwały Zarządu 

Związku Polskich Zrzeszeń Teatrów świetlnych z d. 16 maja rb. 
w myśl której Organizacja ta zabroniła właścicielom kin iv ca/1>j 
Polsce wyświetlania filmów produkcji niemieckiej lub mówionych 
po niemiecku. Zwróciliśn1y ju= wówczas uwagę na ogrom strat, 
jaki iv konsekwencji ponieść musi własność kinowa i polscy ini
porterzy filmowi. 

Należy wreszcie za:nac:yć, :c :nsady likrvidacji un1ów na filmy 
niemieckie, opracowane pr:e: obie Orgnni:acjc w najdrobniejszych 
s:c:egółach pr:ewidujq 1vs:elkie mo:li1vc iuypndki, jakie zaistnieć 

mogą UJ pral.:tyc:nyni :yciu i :e ol>ie Orgnni:ncje dą:yly do umo=li
wienia stronon1 wykonania :aleconyclz ivarunków likwidacji tyr:lz 
umów. 

Aieby uniknąć konfliktów pomięd:y dostawcami i odbiorcanzi 
w 1vyniku cytowanego zar:ądzenia Zivią:ku Polskich Zr:es:eń Te
atrów świetlnych, Polski Zwią:ek Pr:emyslowców Filmotvych 
i Z1viqzek Polskich Zrzes:eń Teatrów Śivietlnych :awarły lV dni.i 
30 czerwca układ, dotyczący zasad likwidacji umów na filmy ni'.!
n1ieckie i mówione lV języku niemiecldm. Treść tego układu dru
kujemy poniżej in extenso. 

lVyrn:an1y 1vięc nadzieję, :c pr:e11>id:iane u1 tym uklnd:ic I\ omi
sje Ro:jemc:e : pe1vnościq nie będą miały 1v praktyce 1viele do 
czynienia i :e układ ten :lngod:i ciężar ogromu strat, jakie kina 
i biura krajouJe mus:q rv tym 11Jypndku ponieść. 

Ponownie 1vięc spodziewamy się, że droga w.i;pólpracy lojalnej, na 
jaką wkroczyły Organi:ncje :aivodo1vc, po:ivoli nam już wkrótce 
opublil·ować tekst ,,Konwencji"' pomięd:y dostaivcami i odbiorcami, 
na którą już od kilku lat z niecierpliwo§cią oc:ekujq :arówno wła
ściciele kin, jak r rvlaściciele biur wynajmu. 

Jest to już drugi układ w bran=y filmowej, :awarty w roku bie
żącym. Zarówno układ zawarty przez Ziviązek Polskich Zrzes:eń 

Teatrów Świetlnych z Polskim Związkiem Producentów Filrnowych 
w dńiu 20 kwietnia rb., jak i nowy układ zawarty = Polskim Zwiq:
ldem Przemysłowców Filmowych w dniu 30 c:erwca rb. śiviadc:ą 

o tym, że nasze ·Organizacje zawodowe we właściwy sposób pocl
cltodzq do regulowania tycia filmowego, świadczą o tym, że Orga
nizacje te osiągnęły taki wpływ na życie filmowe, że mogą ju= 
obecnie w · sposób decydujący zabierać głos w najżywotniejszych 

zagadnieniach chwili, te sq czynnikiem normującym tycie dostaw
cy i odbiorcy, a co najważniejsze, że praca tych Organizacji nace
chowana jest wysokim poczuciem sprawiedliwości i wzajemnej lo

jalnolci. 

Jeżeli chodzi o nowy układ w sprawie likwidacji umów na film~} 
niemieckie, to należy podkreilić przede wszystkim przeprowadzoną 
w nim %a$adę równomiernego rozłożenia olbrzymich strat spowo
dowanych decyzją Zarządu Związku Polskich Zrzeszeń Teatrów 
Swietlnyćh zarórvno na dost!lwcę, jak i na odbiorcę, tj. na biuro 
wynajmu i na wlaiciciela kina. Uczestnicy układu w chwili podpisywania 

POMIĘDZY POLSKl"M · ZWIĄZKIEM PRZEMYSŁOWCÓW FILMOWYCH 
UKŁAD Ą ZWIĄZKIEM POLSKICH ZRZESZEŃ TEATRÓW ŚWIETLNYCH 
Pomiędzy Polskim Związkiem Przemysło

wców _Filmowych, w osobach vice prezesa 
Mieczysława Czabana oraz Sekretarza Maria
na Jordana, a Związkiem Polskich Zrzeszeń 
Teatrów Swietlnych, w osobach Prezesa 
Stanisława Zagrodzińskiego i Sekretarza 
Prof. Henryka Pachońskiego, zostaje za,var
ty \V dniu dzisiejszym następujący układ \V 

spra\vie ustalenia zasad przeprowadzenia li
k\\•idacji umó\v na filmy niemieckie i nagra
ne w języku niemieckim: 

na skutek uchwały Związku Polskich 
Zrzeszeń Teatrów Swietlnych z dnia 16 
maja 1939 r., zabraniającej właścicielom 

kin w całej Polsce wyświetlania filmó\V 
produkcji niemieckiej lub mówionych po 
niemiecku, "J1konanie un1ów, zawartych 
przez kina na te filmy, stało się niemoi
liwym. 

W tych okolicznościach oraz w związku z 
ogólnik.iem Polskiego Związku Przemysło,v

ców Filmowych z dnia 15 maja 1939 roku, 
wszystkie umowy, zawarte na 'vynajem fil
mów niemieckich lub mówionych po nie
n1iecku, ulegają rozwiązaniu. 

Celem przeprowadzenia likwidacji tych u
mów na zasadach wzajemnej lojalności, Pol
ski Związek . Przemysłowców Filmowych i 
Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Swietl
nych zlecnją wszystkim swym członkom 
prreprowadzic bezpośrednio likwidację . tych 
umów na podanych poniżej zasadach -usta
lonych i uzgodnionych przez obie Organi
zacj~: 
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1) Wszystkie umowy, dotyczące filmów 
niemieckich lub mówionych po nie-

miecku, zostają rozwiązane z dniem 1 
maja 1939 r.; 

2) Bez względu na datę poszczególnych u
chwał organizacyjnych lub odnośnych 
zarządzeń, ustalony na dzień 1 nu1ja 
1939 r termin rozwiązania umÓ\V obo
wiązuje na terenie wszystkich "·oje
wództw. 

3) \Varunki rozwiązania tych umów, o
pracowane przez obie Organizacje, obo
wiązują _ wszystkie biura 'vynajmu i ki
noteatry na terenie . całej Rzeczypospo
litej w sposób jednolity. 

4) Należności za filmy już zgrane winny 
być całkowicie przez kina uregulo,va
ne. 

5) Za filmy, których terminy grania zo
stały ustalone \V wyrokach Sądó'v Po
lubownych lub w ugodach przed Są
dami Polubownymi, o ile terminy te 
przypadały w okresie do 1 maja 193!1 
r, i o ile filmy te w tych terminach 
nie zostały zgrane - kina winny za
płacić całkowitą sumę najmu danego 
filmu. 

6) We wszystkich innych wypadkach 
spornych, wynikłych na tle wykonywa
nia warunków umów, dotyczących fil
mów niemieckich lub mó\vionych w 
języku niemieckim z przed daty 1 maja 
1939 r. rozstrzygać będą ~omisje Roz
jemcze .. 

7) \Vykonanłe zapłaty przewidzianej w 
pkt. 5 \Vinno nastąpić do dnia 31 
grudnia 1939 r. 

8) ·w wypadkach, gdy film niemiecki nie 
uzyskał jeszcze cenzury lub gdy film 

' niemiecki · do kraju nie został jeszcze 

spro\\1adzony, obo\\·iązuje zasadniczo 
Z\vrot całej pobranej od kina zaliczki 
z tym, że w "'·ypadkach \vątpli"'·ych luh 
spornych, wynikłych na tle stosowania 
tego punktu, rozstrzygać b~dzie Komi
sja Rozjemcza, której zadanie1n b~dzie 
ustalenie, czy ze \vzgl<:du na różne o
koliczności, nastąpić nla natychmiasto
'"Y Z\\'TOt całej zaliczki, czy też tylko 
poło\vy zaliczki, zgodnie z poniższy1ni 
zasadami. 

9) \Vcksle g"·arancyjne, \\1y<lane na za
bezpieczenie dotrzymania umó\v na fi). 
my niemieckie lub nló\\·ione po nien1io
cku, winny być przez biura natych
miast zwrócone kinon1 franco. 

10) \Veksle tcrmino\vane, 'vydane biurom ja
ko pokrycie należności z tytułu zgra
nych już filmów, \vinny być \V termi
nie 'vykupione przez kina, hez żadne
go regresu do biur. 

11) \Veksle tern1ino\vanc, nie puszczone je
szcze \V obieg i 'vydane na pokrycie 
zaliczki, "·inny być Z\vrócone kinom 
natychmiast franco. 

12) \Veksle termino,vane, \\·ydane biurom, 
jako pokrycie całości lub części zaliczki 
na wynajem filmó\v niezgranych i nic 
podpadających pod postanowienia za. 
\\·arte w pkt. 5 i których terminy płat
ności przypadają przed dniem 1 wrze
śnia 1939 r., zostaną wykupione przez 
kina, zaś biuro filn10\vc \vinno zwrócić 
kinu 50 °fo tej sumy wekslowej, na wa
runkach ustalonych dla zwrotu przez 
biura połowy zaliczek gotówkowych w 
pkt. 14. 

13) Weksle terminowe, wydane biurom ja-



ko pokrycie całośc i lub cz~śc i z!1liczki 
na "·ynajcn1 fiłn1 (nv n iczgran ych i nic 
po<łpadając~·ch pod poslnno"·icnia za
" ·art <' " . pkt. 5 i kt1.ffych tcrn1in y pfat
nośc i przypadają o<l 1 \\TZC'ś nia 1939 
r. , \vykupionc łu;'<lą "- terminie przez 
kina z tyn1 za s lrzC'ŻC'ni cm, że na 3 dni 
prze<l ł<'rn1in c n1 płatnośc i każ<lcgo ta
k i<' go ''" ck słn , hi u ro " ·ynajmu przekaże 
kinu ''" go tó,,·c poło"· .:; sun1y \vck sło 
,\·cj , za ś co <lo drugiej połO\\·y , za pła 
conC'j przez \vła śc ici cla kina ostatni , 
po upły"·ic roku. tj. po dniu 1 czer\\·-
ca tn-łO r. , h('<lzi c 111iał ewentualny re - · 
gres <lo hiura \vynajn1u , zgodnie z " ·a
runka1ni on1 c'nvionyn1i poniżej. 

14) Zaliczki gotó,vko,vc Z\\TÓcone b('dą przez 
hiura kinom zaraz ''" 50°/o z tym, że za
płata odnośnych sunt uskuteczniana b~
dzic kinorn " . ,:'}.iu r<'n,·nvch rata ch 1nic
si~cznych , poczynając ~d dnia 15-go 
s ierpnia t !l:i!l r. i ż e ". żadnym "·ypad
ku z"·rot tC'j poło"·y zaliczki ni c n1 ożc 
nastąpić p1.>źni ej. jak do dnia 31 grud
nia t ~~3!l r. Z\\-rot <lrugif'j poło"·y zalicz
ki gor.·nvko\.\·e j zostaje odroczony na je
den rok t. j. do dnia 1 czcr\\·ca 1940 r. 
z tyn1 , Ż<' jcżC'l i hiura " ·ynajmu '" tv1n 
okres ie r oczny1n nic odzyskają moż~o
śc i C'ksploato,vania filmó"· quaeslionis, 
to " .,·,"·czas aułon1atycznie regres kin do 
hiur z tytułu drugiej poło"·y zaliczki 
straci s\\·ą moc i la druga połowa za
liczki lrakto\\·ana b('dzie, jako strata 
kin. 

15) Z"·rot zaliczek może nastąpić w towa
rze lub w gotó\\·r e "·g. " ·yboru biura z 
tym, że Z\\1rol zaliczki w to'\\-arze wg. 
wyboru biura obo,\·iązy":ać b~dzie kina 
tylko wówczas, o ile odnośne filmy zo
stały już przed tym zakontrakto'\\·ane 
przez kino. \V " ·ypadku zaś gdy propo
no\\·ane jako z"·rot zaliczki w lo'\\·arze 
filmy nie były jeszcze zakontraktowa
ne~ obo,viązy\vać 1nożc kino tylko " ·ów
czas, o ile cena najmu niezakontrakto
''"anego jeszcze filn1u zostanie przez 
strony zgodnie ustalona. 

16) Wszelkie rozliczenia 'vynikłe \V z"·iązku 
z roz"1iązaniem umó"· winny być. w za
sadzie ukończone do dnia 31 grudnin 
1939 r. 

1 i ) Cena najmu filn16"·, o kt órych n1owa \V 

pkt. 5 o i1e ''"ynaj('tc one były na wa
runkach proccnto")·ch, określana będzie 
przez Komisję Rozjemczą. 

l R) \Vszystkie postano,\·icnia dotyczące za
liczek odnoszą się do zaliczek fakt ycznie 
"·płaconych w gotÓ\\'CC lub pokry tych 
" ·ckslami f<'rn1ino,vymi i nie odnoszą sic; 
do zaliczek prze,vidzianych w un10,vach 
lecz jeszcze nic "'Płaconych lub jeszcz~ 
nic pokrytych. 

19) Poszczeg,·,Jni kontrahenci t. j. kina i 
biura ustalą \V drodze bezpośrednich 
pertraktacji szczegóło\\·e ''"arunki roz
wiązania umów, przestrzegając zasad u
stalonych przez obie Organizacje. Od· 
niiennc, za zgodą obu stron, lik"·ido,va
nie umó\v jest dopuszczalne. Gdyby stro
ny nic mogły bezpośrednio uzgodnić \va
runków zlikwido"'ania umów, rozstrzy
gaś ~dą Komisje Rozjemcze. 

20) Ohic Organizacje po\\·ołują Komisje Roz
je111cze, które działać będą w składzie 
po d"·uch przedsta,vicieli z każdej Or
ganizacji. Członkowie Komisji Rozjem
czych miano\\·ani będą przez: \\'łaściwe 
Organizacje. Komisje Rozjemcze ustano
'vione będą w Warszawie, Katowicach, 
L\\·owic i Lodzi. \V miarę potrzeby mo
gą być po\\·ołanc Kon1isje Rozjemcze wy
jazdo,vc i do innych miejsco,vości. Sta
\vicnnichvo stron przed Komisjami Roz
jemczyn1i jest obowiązko\\·e. 

21) Gdyby ktt)rakolwiek z firm nie sla\viła 
się na Kon1isję Rozjen1czą lub nie pod
porządko\\·ała si~ decyzji tej Komisji, o 
bie Organizacje zastosują rozporządzal
ne sankcje organizacyjne. 

-WOJSKO N A FILMIE 
Przeżywamy czasy, w których na skutek 

powiedzmy sobie - . podrażnionej cieka
wości , każdy gest oddziaływujący na umy
sły .znajduje bardziej wrażliwe przyję

cie. Gazety są rozchwytywane, obchody i 
uroczystości tłumne, radio i kino mają po
wodzenie. Cały naród żąda pokarmu du
chowego, któryby go umacniał na duchu, 
któryby rozbudzał i podtrzymywał ogól
ny zapał i nastrój patriotyczny, potęgo

wał silną wolę i wiarę we własne siły, 

pod hasłem: „jesteśmy gotowi" ! I przy
znać trzeba, że film odgrywa w zakresie 
tej patriotycznej propagandy rolę stosun
kowo bardzo skromną: o ile prasa i radio 
oddziaływują bardzo silnie na nastroje w 
społeczeńst\.vie. o tyle kino czyni to w spo
sób nikły, mimo tego, że nawet krótkf)
metrażowy film Wojskowego Instytutu 
Naukowo - Oświatowego wywołuje nie
bywałą u nas reakcję w postaci burzy o
klasków na sali. Ta żywa reakcja naszej. 
na ogół bardzo nie\.Viażliwej publiczności„ 

jest najlepszym dowodem, że społeczeń

stwo zaczyna dziś wymagać czegoś więcej 
od filmu, aniżeli ckliwych scenariuszy, za
czyna wymagać filmu mocnego o wyraź
nej patriotycznej nucie, bez konwenan
sów i bez przesadnej uczuciowości. Jest 
czas właśnie na silne filmy bohaterskie, 
pokazujące jak się dla Ojczyzny walczy 
i umiera - połączone z pewną manifesta
cją zbiorowych uczuć. Trzeba wyjść z za
kłamanych zaułków życia i pokazać spo
łeczeństwu, że jeszcze są ludzie, którzy 
potrafią umierać dla ideałów, dla dobra 
ogólnego. Tyle jest w naszych dawnych ! 
nowszych dziejach epizodów i całych okre -
sów, pełnych poświęcenia i ofiarnej pra
cy dla dobra Ojczyzny, że tematów jest 
cała kopalnia! Obrona Zbaraża , Trembow1i, 
Olsztyna, walki z Turkami i Tataram.i, 
Mohortowa służba na Kresach, konfedera-

Piechota w marszu. 

cja barska, Legiony Dąbrowskiego, nasze 
powstania, wszystkie te nasze zmagania 
orężne o charakterze bohaterskich eposÓ\V, 
czyż nie mogą się stać źródłem natchnień 
dla dzisiejszego pokolenia? 

To jest jedno wielkie zadanie filmu, 
knewienie i umacnianie nastrojów patrio
tycznych w narodzie, które może czerpać 
z dawnych dziejów ojczystych. Ale jest 
jedna jeszcze dziedzina, która musi być o· · 
parta przede wszystkim na współczesnych 
walorach, to jest kult siły i jej potężna 

manifestacja. Chodzi o stworzenie wiel
kiego filmu . wojskowego na wzór ,,Francja 

czuwa", który ukazałby w całej okazałości 

- rozmiary i potęgę sił zbrojnych Rzeczy
pospolitej, obejmując tak wojsko, jak lo~

nictwo, marynarkę wojenną , K. O. P. i 
t. d . Należy stworzyć monumentalny film, 
oparty na krajobrazie, któryby dał poję
cie i zapoznał szeroki ogół z urządzeniami 
polskich sił zbrojnych ćwiczenianti, 

strzelaniem i wogóle całą pracę wojskową. 
Być może należałoby to zrobić na tle nor
malnej służby żołnierza, od rekruta do re
zerwisty (P. W. - junacy). Film taki do
brze zmontowany, napewno miałby powo
dzenie zagranicą , ukazując oczom obcych 
- wojsko polskie w całej swej sile i orga
nizacji. Każda z broni powinna zarepre
zentować się w swej specjalności , a na 
zakończenie dać fragment rewii przed naj
wyższymi dostojnikami Rzeczypospoltej. 

Nezależnie od tego wartoby pomyśleć 
o spopularyzowaniu poszczególnych cnót 
żołnierskich w krótkometrażówkach; ho
nor, odwaga, wiara, karność, koleżeństw•), 
inicjatywa, umiłowanie prawdy - te -.za
sadnicze cnoty żołnierskie, -określone Re
gulaminem Służby Wewnętrznej - można 

bardzo ładnie ził ustrować na tle codzien-

Przejicie czołgów i karpalerii przez rzekę 

nego życia żołnierza w sposób, któryby 
był zarówno dla żołnierza. jak i dla cy
wila zajmujący. Takie przedstawienie i

deałów żołnierskich przyczyniłoby się ró
wnież do wzmocnienia szacunku dla woj
ska i jego pracy w społeczeństwie. Każdy 
z fragmentów, oczywiście, należałoby 

przedstawić w innym środowisku regional
nym i w ten sposób całość byłaby cał

kiem interesująca , tak, że niektóre frag
menty mogłyby pójść zagranicę. 

Jak widać z powyższego, krótkiego 1 

bardzo pobieżnego szkicu, polski film \·„· 
zakresie tematów wojskowych i z woj
skiem związanych, ma jeszcze dużo do zro
bienia. 

Eugeniusz Quirini 

OD ADMINISTRACJI 

W celu nnib>ięcia 
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Aleksander Orio~ 

Jak już nieraz pisaliśmy \V „Aktualnoś
ciach", podsta"·ą przemysłu fihno,vego jest 
\vłasność kino,va, czyli rynek odbiorcó\v. 

Kormalny roz\vój przemysłu filmo,vego '" 
Polsce - któryn1 l?a1l.shvo zaczęło się inte
reso,vać z punktu \vidzenia potrzeb nic tyl
ko kultury, ale i obronności kraju - roz
,,.l:,j ten · jest nien1oż/iu1y be= poivir:k~zenia 

:;ieci · kin „ stałych , tj. bez kinofikacji Polski. 
Zdanie.n lucll'i kon1petentnych, a ~l' nicia 
należy ró,vnież p. J. Relidzyński, naczelnik 
C. B. F. '" ~lin. Spraw \Vewnętrznych, ·do- · 
piero trzykrotne powiększenie liczby kin da
łoby podsta\vę produkcji krajo,vej \V sensie 
jej rento\vności, Z\viązanej z odpo,viedni1n 
rynkien1 zbytu. 

Dlaczego jednak liczba kin \V Polsce nie 
rośnie, albo rośnie tak powoli, że nie można 
tego brać \V rachubę? Składają sic: na to 
różne przeszkody, ale do naj,vażnicjszych -
i zarazem najłat,viejszych do usunic:cia -
~'lliczamy wadliwy system koncesjonowania 
kin, systen1, sprzeczny z prawem, a bc:dący, 
w gruncie rzeczy, utartym zwyczajen1, \vy
snutym z błędnej interpretacji U staLvy o /i/
mach i ich wyświetlaniu. 

Usta,va ta, pochodząca z r. 1934, jest zre
sztą nie"·ystarczająca w dzisiejszych \\·arun
kach, toteż „~4ktualności" domagają się jej 
no\velizacji. Spra,va, którą tu poruszamy, 
Ś\viadczy ró\vnież o słuszności tego postu
latu. 
Otóż „usta,va o filmach i ich "")"Ś\vietla

niu", on1a,viając spra,vę udzielania poz,voleń 
na „przedsiębiorstwa publicznego 'vyś"·ietla
nia filmów", tj. na kina, pomija n1ilczeniem 
rzecz arcy"·ażną, a miano,vicie c:as trwania 
tych pozwoleń. Traktując kino, jako przed
siębiorstwo przen1ysło\ve, można oczy"·iście 
poz\\·olenie na pro\\·adzenie kin podciągnąć 
pod ogólne przepisy prawa przemysło,vego o 
koncesjach. \Vystarczyłaby krótka adnotacja 
w tyn1 sensie. Tego j~dnak nie zrobiono i tu 
\\·łaśnie zaczyna się do"·olność interpretacji, 
za,vieszając nad każdym kinem 

~IIECZ DE~~OKLESA 

\V postaci 'vyda,,·ania koncesji tylko na Je
den rok. 

Jak powstał len fatalny dla własności ki
no\'\·ej usus? · 

Zalążek jego kry je się \V okólniku :\lin. 
Spra\v Wewn. z d. 3 lutego 1936 r., w punk
cie 2, który interpretuje usła\vę \V sposób 
dla własności kino\\·ej niepon1yślny, a mia
no"·icie zaleca ,vfadzom "·oje,vódzkin1 \vy
da\\·anie koncesyj na kina z tern1inen1 od l 
roku do l:l lat. Taka interpretacja jest sprze
czna nie tylko . z duchem prawa, ale i z lo
gil.:q, jak "·reszcie i z gospodarczymi wzglę
dami, co postaramy się udowodnić. 

Tym bardziej, że w nast~pshvie ustalił się 
Z'\vyczaj udzielania koncesji tylko na 1 rok, 
czyli Że interpretacja nieprzychylna dla \Vła
SllOŚCi kinowej . została \V tym kierunku po
sunięta dó ostatecznych gr·anic. 

SPRZECZNOŚĆ Z DUCHEM PRA\VA 
jest przez to wyolbrzymiona i "·ręcz rażąca. 

Zwalczając jątrzący i szkodlhvy usus jed
norocznych koncesyj, polvołać się możen1y 
na rządowe uzasadnienie projektu ustawy o 
filmach (druk nr 836 Sejmu R. · P~ z sesji 
z'vyczajnef 1933-34 r.). Po"·iedziano · tam 
mianowicie: 

„Z uwagi" na pewne styczne przedsię
biorstw pubHcznegó 'l-yświetlania filmów z 
przedsiębiorstwa.mi · przemysłowymi - prze
pisy, · regulujące prowadzenie przedsiębiorstw 
publicznego wyświetlania filmów są zbliżone 
do przepisów prawa przemysłowego o kon
cesjach. Zamiast od _koncesji, projekt uza
leżnia rozpoczęcie ·prowadzenia przedsiębior
stwa publicznego . wyświetlania filmów od u
zyskania . na łQ pozwolenia wojewódzkiej 

/ 

WŁASNOSCI KINOWEJ 
przcn1ysło\\·ego o koncesjach; 2) poz,vo~enie 
potrzebne przy ro:poczęciu pro,vadzenia 
przedsiębiorshva kino\Yego, a "·ięc jednora
:owe, a nie kilkakrotne. Kino po,\·inno być 
zate1n , zgodnie z duchcn1 pra"·a, trakto,va- · 
ne, jako pr:edsiębiorst1vo, 1vyn1agajqce jed
nora:oivego po:zvolenia, które ivygnsa dopie-. 
ro :e śmiercią właściciela. 
· Co do tego - nie n1oże być d"·óch zdań. 

\V cyto\vanyn1 druku sejmo"·yn1 znajdujen1y 
~alegoryczne \V tej spra,vie oś,viadczcnie: 

„Publiczne pra"·a i obo"·iązki, "")·pły,va
jącc z poz,Yołenia, są tr"·ale z"-iązanc z oso
bą, której udzielono poz\\·olcnia. Pra,va te 
i obo,viązki... gasną ze śn1iercią "·spon1nia
ncj osoby". 

A "·obce tego, okólnik z d. 3 lutego 193fl 
r., punkt 2, zalecający 'vyda,vanie poz"·ołcń 
na pro,vadzenie kin stałych na przeciąg od 1 
roku do 15 lat - jest naj"·yraźniej sprzec:
ny z prazvem, a jeszcze bardziej sprzeczny 
z pra\vcn1 jest :ivyc:aj odna1viania - lub 
odmowy - po:ivolenia po roku. 
· T"·ierdzin1y stanO\\·czo, że, ". n1yśl art. 10 

punkt 2 usta\vy o filniach i art. 128 pra,va 
przemysło\vego, a z\\·łaszcza " ·obec analogii 
art 12 punkt l usta"·y z art. -IO pra,\·a prze
mysłowego - po:wo/enie na prowad:enie ki
na nie może być ogranic:one w c:asie co do 
jego trwania. 

\VDO\VIE~ST\VO NA 1 ROK? 
Autor usta\\·y o filmach nie 1niał chyba co 

do tego wątpliwości, skoro prze,viduje, \V ra
zie śntierci przedsiębiorcy kino\vego, pr:e
kazanie po:wolenia wdowie na cza.i; wdo- · 
wieństwa. \Vdo\vicńshvo zaś nic może być 
ograniczone \V czasie -. - Z\vłaszcza na okres . 
1 roku . - gdyż \vdo\va może pozostać "·do
\vą aż do śmierci. .. To chyba jasne. Nietyl
ko \vięc z ducha prawa, ale na,vet z jego 
brzn1ienia "·ynika nie,vątplhvie, że poz"·o
lt'nie na pro\\·adzcnie kina \vinno być '"Y
da\vane nie na l rok i nie na 15 lat, lecz do
zgonnie. 

Ale są je~zcze. i "·zględy gospodarcze, 
'vzgl~dy praktyczne. 

. NIE OPŁACI SIĘ BUDO\VAC KIN 

z perspektywą pro,vadzcnia ich ty~ko przez 
1 roki - Z"·yczaj - jure caduco - udzie-

lania takiego poz"·olenia tylko na prz~iąg 
1 roku, po czym trzeba starać si~ o no,ve -
ten z"·yczaj podcina 1v :arodku kinofikację 
kraju, \\·bre"· postulalon1 i życzc nio111 , for-
111uło,vany1n choćby przez p naczelnika C. 
B. F. ''" ~lin. Spra\v \\·e"·n. Sąrlzirny, że na
leży czyni pn:dzej położyć kres nicporozu-
111ieniu, które kr~puje roz\\·<')j p_rzen1ysłu fil-
1110\vego i urąga \vłaści\vej interpretacji pra-
wa. 

Kinon1 polskin1 Z\vłaszcza pro"·incjonal-
nym, sta\viany jes t zarzut, że nie prezentu
ją sit: okazale, że są ubogie, odrapane, prze
starzałe, że "·yglądają, jak „hudy jarrnarcz
nc' · ilrl. Pylan1y: jak n1a "·yglądać .. przcdsit:
biorshvo, którego '"łaścicicł rnoże hyć pra
"·nie " ·yzuly za rok? Czy \\" łych "·a runkach 
kino n1ożc być hudo"·ane z plane111 "·ielolet
niej an1ortyzacji kosztó,v? Czy n1ożc być sta
rannie rc1nonlo"·anc i rozszerzane? 

Czy ". og<')lc "·łasność kino"·a, tak po 111a
coszcn1u przez pra"·o trakto": ~111a, ntoże li
czyć na in\\·estycjc po,vażnych kapilał<nv ? 

na zaintcreso\\·anic po\\·ażnych przedsie,:hior
ct'nv? Oczy,viście, że nic. Pro\\·arlzcnie kina 
". takich \varunkach jest alho gruhy1n ha
zarde1n, albo "·ynikien1 skłonności, gniniczą

CCJ z ... poś,vi-:cenien1. 

GDYBY CHCI:\ r\O ODPĘDZIĆ 

ludzi od inlcreso,\·ania sic: budo\vą i eksplo
atacją kin '" naszyn1 kraju~ to hy chyba nic 
skuteczniejszego nic "·yn1yślono, jak taką 
interpretacj~ pra,va, która co rok za,viesza 
nad kiniarzem fatalny znak zapytania. Że 
''" tych \varunkach są jeszcze ludzie, niezra
żeni żadnyn1i trudnoscia1ni i goto\\·i praco
\\·ać na odcinku, tak skutecznie zagazo\\·a 
nym - to zasługuje dopra\\·dy na podzi"·· 
Z taki1n \vł:iśnie podzi\\·en1 patrzyn1y niekie
dy np. na drze\\·o, które jakin1ś cude1n "·y
rosło na murze, ":szczepiając si«; korzeniami 
\V ka1nicnic, \\" po5zukhvaniu szczypty ziemi. 
Obraze1n f:)kicgo cudu \V)·tr"·ałości jest trzy
manie się wielu \vłaścicieli kin na glehie, tak 
skąpo co rok im odn1icrzanej. Byłohy jednak 
pożądane, \V interesie przemysłu filmo,vego 
\V Polsce, jak i ''" interesie kraju, żeby nic 
zn1uszać kiniarzy do czynienia cudó,v, a na
tomiast poz\volić 1111 żyć norn1alnie. 

WYKAZ KINOTEATRÓW 
CZYNNYCH NA TERENIE PAŃSTWA POLSKIEGO 

' Kinematografy I 1 9 3 8 r. 
stałe 

I "'O 
Ov 

Było kinematogr. • Ilość =~ 
~ 

~ s ~ ~~ ~ . . 
Nazwa Województwa e ·- ł) m1e1sc 

~ N =~ ~ CJ d 1937J 1936: 1935, 193.f.j 1933 ·- 'N ·- .... o = "'O a: ~bi) .... 

Kom. Rządu m. st. Warszawy - 68 68 40.398 - 66 65 65 62 5; 
Woj. Białostockie 33 33 11,415 - 30 <')- 30 31 32 - _, . . . • 

Kieleckie - 64 64 22.191 - 64 57 58 58 65 
" • • • • • 

Krakowskie - 60 60 22.652 - 55 51 5 51 53 
" • • ' • 

Lubelskie 1 40 41 11.4'35 40 39 
...„ 

34 39 - .}) 
" • t • ' • 
,, Lwowskie • • t • ' 

6 69 75 23,939 11 71 -:2 66 ó3 64 
Łódzkie - 64 64 24,937 - 6Ó .59 56 ~9 b4 

" • • • • ' 
Nowogródzkie - 13 1'.5 3,436 - 13 13 tl ~ 2 11 

" • • • 
Poleskie - 16 16 '.J,881 8 14 t3 11 11 11 

" • • • • • 

Pomorskie, .57 57 20„341 - 56 54 55 53 56 - -
" • ' • • 
,, Poznańskie • • • • 2 62 64• 21,085 9 58 60 66 66 59 

Stanisławowskie "' 2f 25 7.360 - 25 25 - 23 26 28 ,, • • 
Sląskie - 109 109*} 43.366 - 80 74 73 68 72 

" • • • • • • . 
Tarnopolskie 2 . 23 25 . 6,053 24 23 

,__ 
24 22 - ") „ ' ' • 

Watszawskie. 2 60 62 19.308 - 59 56 . 53 48 56 
" ' ' • 

·Wileńskie • - 24 24 . 7,390 8 21 18 17 . 19 19 „ • • ' ' 
Wołyńskie. 1 33 34 8.424 - 33 29 23 22 24 

" • • • • 

· ·a·a ze m • • ' ' • 18 I 816 I 834 I 297,61 t I 36 I 769 I 741 I 122 j 701 I 12fJ 
wład:iy administracji ogólnej". 

A więc: 1) analogia z przepisami prawa *} : w tej liczbie 21 kin na Śląsku· Zaolziańskim - 9 z nich chwilowo nieczynne. 

8· 
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TADEUSZ · 001.ł;GA-MOSTOWICZ 
znakomity autor, najpopularniejszy powieścio
pisarz obecnej doby wystąpi w ro 1 i a ut or a 
k re u -j q c j e d n q z r ó 1 w fi 1 mi e 

TESTAMENT PROF. WILCZURA 
' 

' w„g oryg. scenariusza T. 001.ł:GI -MOSTOWICZA 
R e ż y s e r i a: L. B U C Z K O W S K I 
Kierownictwo artystyczne i 1 i t e r a c k i e: 
T. D O Ł Ę G A- M 
Kamera: J. JONILOWICZ, 

OSTOWICZ 
Muzyka: R. PALESTER 

Dekoracje: S. NORRIS 

W rolach głównych: 

JACEK WOSZCZEROWICZ 
BELEIA GIOSSllW8A, TAMARA J WISZRIEWSIA, JllZEF 
Wł;GIZYR, JERZY MARI, KALISZEWSKI, GIOLICll I Inni 
Zdl11cla w aleller oraz plenerowe całkowicie ukończone 

I Premiera we wrześniu w Kinie „C AS I N 0 11 I 
UWAGA! Nabyliśmy prawa autorskie komedii p. I. ,,DWAJ PANOWIE WE FRAKU'' 

Produkcja i eksploatacja: ,,POLOlllAFILM'', Warszawa, Nowogrodzka 22. Tel. 805-02 

Spr:i\\·y Polskiego ~lnrza nie znalazł\· cio
tąd gocinego siehic odz,vicrc icrllenia ''" filn1i<> 
krajowy1n. Tc kilkn ohraz1'>w jakie ". rloroh
ku S\vyn1 posiada prod u keja polsk~ ni c da
"·ało '"idzo,vi należytego poj~cia o ogro1nic 
zagadnie-ii i prohlenu·,"- ktc'>rc dzi~ z morze111 
są Z\Yiąza1u•. :\lorze hyło \\7 tych filn1ach tyl
ko tłcn1 1nnicj lub " ·i<.>cc-j cclo,Yo przez rea
lizator<'.>"· "·ykorzystanyn1 - nic stano"· iło 
nato1nia sl głó,vnego 1notoru ·akcji, nic hyło 
czynnyn1 clcmentc1n dramatu. 

To t eż ani „zc,v n1orza ' ' , ani „Rapsorlia 
Rałtyku·', ani najudatniejszy z nich „\Viatr 
od n1orza" nic n1ogą uchodzić za filn1y 1nor
skic \V całym lego sło\\·a znaczeniu. Nie,vąl

pli"·ą przeszkodą '"" nadaniu " ·szystkim tyn1 
filn101n ich "·łaśch,·cgo charakteru było u
bóshvo ś rocłk.i>\\" technicznych · i materiał-„ 
nych produkcji · krajo,vej, kt<'>ra nic 1nogła 

sohic poz"·olić na st\\·orzcnic obrazu o zaci<;
ciu amerykańskich czy też francuskich fil-
1116"· n1orskich. 

Nic lepiej rów·nież działo sic: '" dziedzinie 
krótkiego n1etrażu, choć tutaj n1ożnaby "·y
liczyć cały sze.reg udanych reportaży, n1ają
cych za ten1at morze lub też życie jego lu
dzi. ~V dniach ostatnich mieliśn1y np. moż
ność oglądać hezprelcnsjonalny dodatek pro
pagando"·y Funduszu Obrony ~'[orskiej pt . 
. ,Budujen1y Jcigac:". Niebanalny scenariusz 
dohry układ int.eresujących zdjc:ć, pomysło

'"e zestawienia cyfr i · "~ykres{)\v - "·szyst
ko to składało si<; na całość, która nie"·ąt
pli\vie przyczyni si<; do realizacji rzuconego 
hasła: „Katde województrvo zbuduje 1vłasny 
ścigacz/" 

Tygodnik aktualności "·ydał z okazji Dni 
Morza specjalny morski ser"·is reportażo"·y. 
Niestety - trzeba obiekty,vnie stwierdzić; że 
tak pobieżne traktowanie zagadnień mor
skich, jakie przyniósł nan1 tygodnik aktual
ności, nie jest propagandą celo,vą. Luinc 

zdj~cia morza i urządzeń porto,,·~·ch Gdyni. 
nic uzupełnione żadnym rzeczo,vvn1 komen
tarzc>m - tracą zupełnie s\vą 'vartość doku
n1C'ntarną, choćhy ''"Yś"·iellało się je przy 
akon1pa1.i.amcncie najhardziej patetycznych 
slćn,· speakC'ra. \\'e \vszystkich poceynania·~h 
tego rodzaju pożądane jest stoso\\·anie ma-
1naxin1um pro."loly i rzec:ouJości, które są 
najlcpszyn1i atutami propagando"·ymi. 

Te 'valory posiada "·zno"·io-ny nieda,vno 
reportaż francuskiego filmo"·ca R. Alexan
dre·a pt. ,.Nie damy ziemi ... ' ' ( Cień nad Eu
ropą ) . Doskonały ten fi'rn, nakn:cony przed 
pit;'ciu przeszło laty, skonstruo"vany jest "„ 
sposób "·ybitnic dziennikarski i nosi na so
bie cechy filmo"·ego „notatnika z podróży'· , 
jaką p. Alexandre odbył po Polsce. Filmo
"·iec francuski ch,vyta na taśmie " ·szystko 
to, co z"·iązanc je~t z zagadnienien1 dostępu 
Polski do nlorza - przepro,vadza "·ywiad 
z prezydentem nl. Torunia; rozma\\·ia z Ka
szubami, z maszynistą pociągu tranzyto"·e
go, filmuje zaba"·ę ludo"·ą, entuzjastyczne 
po"·itanie armii, po,vracającej z mane"·ró"•, 
przenosi się następnie do Gdańska, dając "
lapidarnych skrótach obraz rzeczy"·istości 

\Volnego f\łiasta. Nast~pnie dużo miejsca 
poś"·i~cono Gdyni i jej rozbudo\\·ie oraz no
\Voczesnym urządzenion1; film koriczy moc
ny akord " ·ojsko,vy, będący syntezą goto,,·o
ści bojo\\·ej naszej armii 

Dohrze sic: stało, że fi!m p. Aleksandre·a zo
stał "·łaśnie teraz "·znowiony, bo jego aktu
alnościo"·y charakter nie stracił nic na swej 
\\·artości. Obok dodatkó"· morskich Bila był 
on jedynym po"·ażniejszym filmem , traktu
jącym o spra"·ach Polskiego Morza. Trzeba 
przyznać, że cały ten plon, jak na okres 
„Dni ~(or~a'·, przypadających w tym roku 
\V ch"·ilach "·yjątkowo ważkich - Io trochę 
za mało. 

A przecież dziś \\1 ięcej niż kiedykolwiek 
społeczeńs"·o polskie chce widzieć na ekra
nie "·szystko to, co w "·iększym lub mniej„ 
szym stopniu ~riązane jest ze sprawami 
Polskiego Morza. 

Trzeba ró,vnież wziąć pod uwagę fakt nie- . 
z ·wykłego zaintereso"·ania Polską za granicą. 
A morze jest "·łaśnie naszym łącznikiem go
spodarczym i turystycznym z całym świa
tem. Zagranica po"·inna się dowiedzieć o 
tym, jak wielką wagę przykładamy do pro
blemów morskich i kolonialnych. Naocznie 
przekonać ją o tym winien właśnie film. 

Nie zaprzestając stałej realizacji dodatków 
morskich, produkcja polska winna się po
"·ażnie zastano"·ić nad st"·orzeniem długo
metrażowego filmu , 'który odzuJierciedlałbg 
najkapitalniejsze problemy morza i kolonii '. 
Film t~ki musiałby być syntezą naszej go· 
spodarki morskiej, obrazo"·ać jej możlhvości 
roz"'ojowe i dokumentując siłę militarną 
Po~ski , mówić o naszych pionierskich zada· 
niach na Bałtyku. 

W tej dziedzinie przed filmem polskim sto
ją niezwykle odpowiedzialne zadania, które 
jak naj\vcześniej zrealizo"·ane hyć muszą. 

z. P. 
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Czesław Konarek 

Kupiłam 
Bar,vnc neony, jaskra,vo oś,vietlone foto

sy, - "·szedłem do kina i kupiłem bilet. \V 
n1omencie tym zadzierzgnięta została nic 
pra,vna pomiędzy naby,vcą biletu, a 'vłaści
cielem kinoteatru, miano\vicie za,varta zosta
ła umo,va sui generis, na podsta,vie której 
\vlaściciel kina za określoną zapłatą zobo,vią
zał się 'vobec s'vego kontrahenta do 'vy
Ś\vietlenia filmu, 'vyn1ienionego \V progra
mie, ogłoszeniach i reklamach. 

Un10,va po,vyższa zaliczona \V pra,vic 
rzy1nskirn do t. Z\V. kontraktó'v bezirnien
nych, nic znajduje s'vego - .odpo,viednika 'v 
żadny111 typie un1ó,v, 'vyszczcgólnionych "" 
Kodeksie Zobo,viązań, podlega ona jednak 
\\"szystkim przepison1 części ogólnej o .zobo
\\·iązaniach i najbardziej zbliżona jest do u· 
1nó\v o Ś\viadczeniu usług. · 

\V Z\viązku z poruszonym zagadnienien1 
należy zanalizo,vać, jakie pra\\·a i obo,viąz
ki po,vstają pon1i-:dzy stronami z racji za
\\'artej un1owy. 

Przez nabycie biletu \vidz naby,va pra \VO 

do zaj~ia odpowiedniego miejsca siedzącego 
\V kinie, oraz do obejrzenia programu, 'vy
świetłsnego na tym seansie, na który wyku
piony został bilet. ~logą zajść jednak odchy
lenia od zasady w tych 'vypadkach, gdy \vidz 
wpuszczony został na sal<; podczas seansu i 
pozostaje za milczącą zgodą właściciela ki
na na nast~pnym przedsta,vieniu, celcn1 
„skonsun1owania" całego programu. 

Pozosła\vanic na \\·ido\\·ni na d\vóch peł
nych seansach, co bardzo cz-:sto n1a miejsce 
na szlagiero,vych i idących kon1pletami pro
gran1ach, - jest bez\vątpienia nadużyciem . 

Poruszone zagadnienie znalazło s\vój "·v
raz w przepisach 'vykona,vczych do statutu 
podatku od publicznych zabaw, rozry\vek i 
'vido,visk na rzecz m. st. \Varsza,vy (Dz. 
Zarz. m. st. \Varszawy .z dn. 27 sierpnia 
1936 r.) Nr. 59-60 \V § 7 ust. 5, który stano
\vi, że „ \V przedsiębiorshvach z n11eJscami 
nienun1erowanymi, urządzających ~v ciągu 
dnia kilka przedstawień, bilety na przedsta-

\\·ienia \vcześniejsze nie n1ogą służyć na 
przcdsta\vienia późniejsze, z \\· yjątkic1n wy
padku, kiedy osoba, która \V czasie przcdsta
"·ienia nabyła bilet na nast~pnc kolejne 
przedsta\\·icnie za zgodą 'vła ściciela przed
si~biorshva \\·eszła na przcdsta "·ie nie rozpo
częte". 

Należałoby rÓ\vnież zastano"·ić si-:, nad 
n1ogącym "·yniknąć spore1n pon1it..•dzy 'vłaś
ciciell'1n kina , a \vidzern, gdy kiero"·n ik kina 
przesadzi \virlza z rniejscn , które zostało mu 
uprzednio \vska7.ane, na inne rniejsce gor
sze, nie o<lpo,\·iadającc zapłaconej cenie. \Ve 
Francji zaszedł " ·ypadck, że d\vie dzic,v
czynki, które kupiły d\\·a rnicjsca do loży, 
zostały pr~ez kicro,vnika kina przesadzone 
do pier\vszych rz~dÓ\V krzeseł. ~latka dzic\\·· 
czynek od\\·~łała się do sądu z żądanien1 "'Y· 
nagrodzenia szkód, sąd zaś poze,v u\vzgl•:d
nił, zaznaczając \V nloty,vach \V)Toku, ie 
"·idz n1a pra\\·o zają.:. \V kinie miejsce; "·sk.1-
zanc na bilecie i · że zarniana przez dyrekcję 
kina 'vłaśchvego miejsca na mie,isce nicrc\,v
norzędne, lub nawet Z\vrot ceny biletu nie 
jest \vystarczającynt zadośćuczynieniem. (Tri
bunal de Paix d'lssy - les - ~łollineaux 
z 10 lutego 1937 r.). 

Nie \vymaga bliższego uzasadnienia fakt, 
że \vidz, zajmujący właści,vc miejsce na 
podsta,vie zakupionego biletu nie może bvć 
przez nikogo zn1uszony do przedtermino,~e
go opuszczenia sali w trakcie przedsta,vienia, 
o ile nic można zarzucić mu czynó\v kolidu
jących z obo\\·iązujący1ni przepisan1i porząd
ko,vymi i karnyn1i. \Ve Francji n1iał n1iejsce 
,,·ypadek, że \vłaściciel kina zmusił \vidza 
do opuszczenia sali przed końcen1 przedsta
\vienia jedynie z powodó\v animozji i doko
nania z nim porachunkó\v natury osobistej. 
Pokrzywdzony \vidz skiero,vał przechvko 
właścicielo,vi kina spra\\·ę na drogę sądo,vą 
o odszkodo,vanie, które \V żądanej wysoko
ści sąd U\vzględnił i zasądził. (Trib. de con1. 
de Roanne z 3 czcr\vca 1925 r.): 

Jedny111 r cieka\\·szych zagadnień, "·cho-
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kina. ..• 
dzących \V zakres upra\\·ni cń \\·idza, kfóry 
kupił bilet do kina, jest k "·estia, czy 'vidz u
pra\vniony jest do n1anifcstacyjncgo "·yraża
nia \V kinie S\vego zado,volenia przez okla
ski , lub S\vego niezado\volenia i protestu 
przez g"·izdanic, tupanie i gło ś ne okrzyki. 
Nic ulega dla mniej najmniejsze> j k \\·est ii, że 
\vidzo"·i przysługuje pra\\·o uze\\·nc;trznicnia 
s"·ego zado"·olcnia , luh oburzenia, o ile ono 
nic koliduje z ogc.>lnie znanyn1 i przyj~ty1n 
przez z"·yczaj rrgulan1inen1 tea łralnyn1 , lub 
przcpisan1i , dotyczącyrni porządku i hPzpie
czc1ishva puhliczn<'go. Frenctycznyrni oklas
karni np. publiczność " ·ila słynne prz<'rnc·)\,·ie
nia ~lin. Becka z dnia 5/V 1939 r. , luh ,..,-y. 
Ś\\· ielłaną na ekranie re\vj~ Arinii Polskiej w 
dniu S"·i~ta Narodo,,·ego, naton1iast nieusta
jące g\\·izdy i tupania towarzyszą ekrano\\·yn1 
\vysląpienion1 p. Hachy. 

\V cyło\vanych przykładach ży,vioło\ve za
cho~·anie się publiczności nie daje najmniej
szych podsła\v do ingerencji czy to dyrekcji 
kina, czy to \\·ładz policyjnych. 
Odnośne polskie przepisy pra,vnc, norn1u

jące poruszone zagadnienie znajdujemy "" 
art. 28 i nast. Prawa o "·vkroczeniach 
oraz § 1 ł rozporządzenia porządko,vego 
Komisarza Rządu na n1. st. \Varsza'v~ z dn. 
5 grudnia 1931 r. o kinematografach, w myśl 
którego 'vi<łzowie są obo,viązani stosować si<; 
do "·skazÓ\vek administracji kinematografu, 
maj:}cych na celu utrzymanie spokoju, po
rządku i hezpieczeńshva publicznego. 

\Ve Francji sądy, jak ró,vnież "·ladze ad
n1inisłracyjne \v całym szeregu orzeczeń sta
n<:ły na stano,visku, że "·idz ma pra,vo na 
przcdsta,vieniu "·yrażać swe nie7~dowolcnie 
lub protest za pomocą g\\·izdu tak samo, jak 
ma pra\\·o oklaskhvać przedsła\\·icnie, z tym 
jednak istotnym zastrzeżeniem, by oklaski 
lub g'vizdy nie przekraczały pewnych, do
z,volonych granic i nic przeszkadzały w kon
tynuo\vaniu \vido\\·iska. 

Jeżeli obo,viązki \vidza ograniczone są do 
podsta\\·o,ve.i czynności uiszczenia ceny bile
tu, to na od\\TÓt, obowiązki \vłaściriela kina 
zaciągni-:tc "·obec 'vidza, są bardziej skom
pliko,vanc i hrzcmicnne \V nast-:pstwa. 

\Vłaściciel kina za\vczasu reklamuje 'v pra
sie codziennej, w afiszach i programach wy
Ś\vietlany '" jego teatrze głó,~·ny film, \V 

tychże ogłoszeniach wymienia narwiska ulu
bionych g'viazd i gwiazdorów, zawiadamia 
publiczność, że sala kinowa jest dobrT.e o
grzana \V zimie, lub dobrze wentylo,vana o
chłodzonym powietrzen1 w lecie, podkreśla, 
że u1gi i zniżki biletowe będą stosowane, lub 
też nie i t. d. Ogłoszony w ten sposób pro
gram przedstawienia w myśl art. 73 Kodek
su Zobo,viązań bez"·arunko\\"O i w całej roz
ciągłości \viąże \vłaściciela kina i powinien 
być bez żadnych odchyleń i zmian \vykona
ny, 'v przeci"·nyn1 bowiem razie teoretycznie 
może grozić właścicielo\vi kina proces od
szkodowa,vczy ze strony „pokrzywdzonego 
"·idza". 

Wszelkiego rodzaju ogłoszenia prasowe, re
klamy i cenniki mają charakter 'viążącej o
ferty ze strony właściciela kina, a w każdym 
hądź razie \V razie zakwestiono\\•ania oferty, 
jako jednostronnego zobowiązania, są one 
zaproszeniem, skiero\\·anym do czytelnika do 
rozpoczęcia roko\\·ań i \V momencie, kiedy 
" ·idz zgłasza się do kasy kina i kupuje .bilet, 
następuje formalne zawarcie umowy, która 
z ogłoszcnio,vej oferty lub reklamy, staje się 
zobowiązaniem wiążącym. 

Jak już zaznaczyłem, niewykonanie przyję
tego na siebie zobowiązania w całości lub 
części, skutkuje zer,vanie umowy z winy 
dłużnika i spowodować może proces o szko
dy i straty. Tylko w tym \vypadku, gdy wła
ściciel kina udowodni, że nienależyte wykona-
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Dnia 23 czerwca r. b. zmarł w Poznaniu 
przeżywszy lat 18, ś. p. Zdzisław Szczęs
ny Zagrodziński, absolwent liceum Sw. 
Stanisława Kostki w Warszawie, b. czło
nek Zarządu szkolnego koła somopomocy 
koleżeńskiej „Społem", najdroższy syn St. 
R. Zagrodzińskiego, prezesa Związku Pol
skich Zrzeszeń Teatrów Swietlnych. 

- - ----. 
' i 

i 
. ------ -- _J 

S. p. Zdzisław Zagrodziński zapowiadał 
się, jako · człowiek niezmiernie zdolny, 
szlachetny i ożywiony głębokim duchem 

nie zobO\\'iązania zaszło hez jego \\"iny, może 
być z\\·olniony od zapłacenia szkód i strat. 

\V kor1cu należy rozstrzygnąć zasadnicze 
p)·tanie, czy i kie<ly "·ła ściciel kina n1ożc być 
zn1uszony do Z\\Totu posiadaczo"·i biletu za
płaconej przez niego ceny. 

Kic ulega k\Yestii , że " . razie \vpro\vadze
nia przez \Yłaścicicla kina \V ostatniej ch\\·ili 
istotnych zn1ian do prograrnu i """ ś"·ietlenia 
innego ohrazu \vhre\Y rcklarnie i ogłoszeniorn 
- "·idzo\\·i, ktc'.ry n ie chce pozostać na przed
sla\\·ieniu, przysługuje pra\\·o odst.ąpienia od 
un10\\·y i domagania si~ Z\\Totu zapłaconej 
ceny biletu, gdyż z "·iny \Yłaściciela kina zo
stały zmienione zasadnicze \Varunki umo"·y. 

Nic może jednak \Yidz żądać Z\vrotu ceny 
hiletu, jeżeli zrniana progran1u jest ni<'istot
na np. opuszczono nadprogran10,vą krótko
n1ełraŻÓ\vkę lub zarnia st ogłoszonej kreskó\\·
ki koloro"·ej "·yś": icłlono po1sk_i fihn propa
gando,vy. 

R<l"·nież domagać sic: n1oże "·idz Z\vrolu 
ceny biletu, o ile \V trakcie "·yś,vietlania 
o?ra7.~1 ulcg~ie zepsuciu aparatura lub nastą
P.1 zn1sz~zcnre a~lO l~\vałc uszkodzenie taśmy 
f~ln10\\·cJ (art. 261 § l 1 2 k.z.). l\lusin1y zgodzić 
s~~ z ~elo\\·ością lej sankcji, albowiem tylko 
f1ln1, Jako skoordyno,vany "·ysiłek hvórczej 
pracy scenarzysty, reżysera i aktorów, może 
jako całość w ostatecznym \vyniku dać po
ż~dany efekt emocjonalny lub dydaktyczny; 
fr!m nagle przer\Yany \V trakcie ""Yś"·ietla
n1a z P?"·odu fr,vałego uszkodzenia aparatu
ry 1nus1 pozba\\·ić \vidza k'"·intesencji każde
go dobrego przedsta"·icnia kinowego tj. ar
lyst)-:czn~go zado,vo_lenia, - uznać przeto 
nalczy, ze s~usznym Jest '" takich ,vypadkach 
rcstytuo\\·an1e stosunku pra\vnego. 

Na zakończenie pragnąłbym dodać, że pub
liczność kino\va Ś\viadoma jest swoich praw 
i przy"·ilejó,v, gdy w \vypadku nawet ch\\·i
lo\vej przcr"'Y \V wyś,victlaniu obrazu, spo
\vodo,vanej dcfcktcrn aparatury, g\vałlownie 
reaguje i \V gromkich okrzykach, protestach 
i tupaniach "·yłado"·ujc S\\"C niczado\\·o~enie, 
\V takich 1non1entach publiczność trafnie 
" ·yczu\\·a pog\\·ałccnic un10,vy przez \vłaści
ciela kina. 

co odeszli ••• 

obywatelskim. Pragnął on posWJęCJc się 
specjalnie budowie maszyn i okrętów i w 
tym celu studiować w Anglii. a później 
ukończyć Politechnikę w Warszawie. O
kazywał jednak zawsze za.interesowanie 
sprawami filmu i kina. idą.c w tym za
kresie w ślady ojca., niezmiernie zasłużo
nego pioniera przemysłu filmowego w na
szym kraju. Młode serce bić przestało, 
młodzieńczy, żywy umysł nagle zagasł, w 
momencie, kiedy życie odsłaniało przed 
nim bezmiar możliwości i kiedy Polsce po
trzeba tak bardzo świeżych mózgów i mło
dych, dzielnych ramion ... 

Stojąc d. 26 b. m. nad mogiłą tego prze
miłego i wszechstronnie uzdolnionego 
chłopca, wśród licznego orsza-ku najbliż
szych, którzy pośpieszyli przyłączyć się 
do smutnego obrzędu i zamanifestować 
serdeczne swoje współczucie dla ciężko 
doświadczonej rodziny Zmarłego - nie 
mogliśmy otrząsnąć się z pod wrażenia, 
jak niestałe są ludzkie plany i jak nie
zbadane drogi Opatrzności, która oto w 
zaraniu promiennego życia kładzie mu bez 
litosny kres. .. 
Znając dobry, szla.chetny charakter ś. p. 

Zdzisława, śledząc jego szybki rozwój u
mysłowy od lat dziecięcych, wiedząc ró
wnież, czym był ten ukochany syn dla 
rodziców, chcemy Im tu dać słaby bodaj 
wyraz naszego szczerego, płynącego z głę
bi serca, współczucia, chyląc nisko głowę 
przed Ich wielkim bólem. 

• • • 
$. p. JAN TADEUSZAK 

Dnia 16 czerw~ 
1939 roku u.kończył 
żywot t doczesny ś. p. 
Jan Tadeuszak, wła
ściciel kina ,~poiło·· 

- ·· "4 w Kościanie (woj. 
Poznańskie). 

1 S. p. Tadeuszak 
· 1 był dlu&'Oletnfm i 

gorliwym cdonkiem 
Związku Właścicieli 
Teatrów Swietl -
nych Województwa 
Poznańskiego w Po
znaniu. Za pracę na 
polu społecznym Za
rząd Związku podał 
niedawno ś. p. Ta

deuszaka do odznaczenia Kr-zyżem Zasłu
gi, którego niestety już się nie doczekał. 
Zmarły należał do organizacji „Sokoła" i 
„Bractwa Kurkowego", był nadto człon
kiem Rady Miejskiej w Kościanie. 

Pogrzeb odbył się w niedzielę, dnia 18 
czerwca, 1939 r. w Kościanie przy bardzo 
licznym udziale miejscowej publiczności. 
Związek Poznański reprezentowała dele
gacja z Prezesem p. J. Galubą na czele. 

'tĄDQCJN!lJCJ/ ~lMOWVCU 

~a \Valnyn1 Zgromadzeniu członkó'v Pol
skiego Zrzeszenia Teatrów ś"·iellnych \voj. 
ł~<·>dzkicgo, Łódź, ul. Przejazd 34 - odby
tym \V dniu 12 maja r. b. odbyły się " ·y
bory uzupełniające do Zarządu, którego o
becny skład jest nash:pujący: 

Prezes - Bronisław Neugebaier; v. pre
zes I - Bernard Pelikan; v. prezes II -
\Vładysła\v Gralak; sekretarz zarz. i dyrek
tor - Feliks No\Yak; zast~pca se kr. zarz. i 
dyr. - Józef Pelikan; skarbnik - Kazimierz 
Raczek; Członko\\·ic Zarządu: Wacław Gą
dzy11ski , \Vacła\v Butkiewicz, Julian First. 

• • • 
Stowarzyszenie Realizatorów i Technikó'v 

Filmowych niniejszym ma zaszczyt zawia
don1ić, iż na Zebraniu Zarządu w dniu 
14.6. r.b. \vładze Stowarzyszenia ukonstytu
o"·ały się w sposób następujący: 

Prezes - Stefan Norris; v. prezes - Al
bert \Vywerka; sekretarz - Eugeniusz Giel
ba; skarbnik - Markus Frankfurt; 
Członkowie Zarządu: Leonard Buczko,vski, 

Eugeniusz Cękalski, Józef Lejtes. 

• • • 
Wykaz kin \Vojewództwa Pomańskiego, 

które oddały całkowity dochód z przedsta
\Vień \V dniu 15 maja r b. na Fundusz O
brony Narodowej. 

K. Ad . " C " Gl . " . T 1na - „ r1a , „ orso , „ or1a 1 „ ę-

L " G . d " Ol " o· . cza - azarz , „ wraz a , „ za , „ sw1a-
ł " · se· k " Sł • " ś 't" T O\Ve , „ in s , „ once , „ w1 , „ ęcza 

\Vilda", „\Vilsona", „Apollo" i ,,Metropolis" 
- Poznań; „Metropol" - Chodzież; „Kri
stal'' - Jarocin; „Słońce" - Kalisz; „Ho-

tel Polski" - Leszno; „Nowoczesne" - O
palenica; „Apollo" - Ostrów Wlkp.; „Cor
so",; „Bajka" - Ra"·icz; „Słońce" - Słup
ca: „No,vości" - Srem; „Słońce" - Swa
rzędz; „Monopol" - Szamotuły; „Metropol" 
.__ WągrÓ'\\·iec; „Po~onia" - Sroda; „Zwią
zek Właście. Teatr. S"·ietln" - Poznań. 

UwaQa! sir. 19 
Wsp6łdzialanle filmu polskiego 

w propagandzie Pożyczki 
Obrony Przeclwlotnlczef 

Generalny Komisarz P. O. P. gen. Ber
becki na konferencji prasowej, która od
była się w Klubie Sprawozdawców Lot
niczych, informując prasę o doskona
łych wynikach dotychczasowej akcji sub
skrypcyj nej na Pożyczkę Obrony Przeciw
lotniczej, serdecznie podziękował za wy
soce rozumną i owocną współpracę Pol
skiemu Radiu, Prasie Polskiej i Członkom 
Klubu Sprawozdawców Lotniczych, przy 
czym podkreślił, że na wybitne serdeczne 
podziekowanie zasługują związki filmowe, 
które popularyzowały sprawę Pożyczki 
Obrony Przeciwlotniczej na ekranach 
wszystkich polskich teatrów świetlnych. 

Przemówienie swoje zakończył gea Ber
becki słowami: 

„ Wódz Naczelny nakazał mi ogłosić spo
łeczeństwu polskiemu Swoje najwy~ 
zadowolenie i serdeczne uznanie". · 
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~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllll~ - - Z: - Wszystkie te walory tkwiły rów
nież w wielu innych filmach francuskich . 

§ · które · mimo to powodzenia nie miały. 
; „Hotel du Nord" tak pod względem fa

bularnym, jak i artystycznym nie stał 
bynajmniej niżej od „Ludzi za mgłą", był 
nawet krokiem naprzód ·w twórczości 
Marcela Carne - lecz sukcesu u nas \nie 
miał. „Perły korony" i „Pola Eliz~j
skie" by1y z wielu względów bardziej 
wartościowe od „Romansu szulera" , a 
jednak ·nie dorównały j.ego powodzeniu. 
Co więc zadecydowało o ich przegranej? 

= -----------------------------------------------
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o FILMIE FRANCUSKIM . 
KRYTYCE 

Z. - Wiem, że podobają ci się bardzo 
filmy francuskie. Powiedz mi, jaką ma
gię kryją w sobie te obrazy, że potrafią 
one - jak się niedawno wyraziłeś „koić 
twą duszę, zatrutą jadem dzisiejszych 
czasów". Jeżeli powiedziałeś to serio -
to pod wieloma względami zgodzę się z 
tobą , gdyż ostatnie „przeboje" hollywodz
kie zraziły mnie do kina. 

J: - Filmy francuskie są dla mnie 
prawdziwym . wytchnieniem po nadmiarze 
banału, bzdurstw i ckliwego sentymentu, 
jakim darzyły nas ostatnio filmy amery
kańskie: 

• 
I p, U B L I C Z N O Ś C I 

nie, że widzom tym odpowiadał film fran
cuski wtedy. gdy wnosił na ekran pier
wiastki zupełnie nowe, niespotykane za
zwyczaj w przeciętnych filmach. Swiad
czy o tym sukces „Ludzi za mg~ą", „Jej 
pierwszego balu", „Towarzyszów broni", 
a nawet pierwszego filmu Sachy Guitry 
- „Romans Szulera". Atmosfera „Ludzi 
za mgłą" odbiegała od optymistycznego 
szablonu fabuły przeciętnych filmów a
merykańskich, wartość ,,Towarzyszó\v 
broni" tkwiła w głęboko ludzkim ujęciu 
temat11 „Jej pierwszy bal" i „Romans ' . . . 
szulera" uderzały zupełnie nową i orygl-
nalną formą. 

J: - Filmy te nie· gorsze, a nawet do
skonalsze od swych pierwowzorów, jed
nak nie posiadały posmaku ' owej atrakcji 
nowości , któraby mogła zaskoczyć publ1-
C L;ność i stanowić z miejsca o powodzeniu 
danego filmu. Widzom nie imponuje po
głębianie i kontynuowanie nowych war
tości formy filmowej , chociażby forma 
ta stawała się coraz lepsza, pełniejsza i 
piękniejsza. Pow tórzenie konferansjerki 
z „Romansu szulera", w „Perłach koro
ny", nie zaimponowało widzom. Na pierw
szy rzut oka bowiem Sacha Guitry nie dał 
tu nic nowego. 

Z: - I tak zapewne sądzi publiczność , 
darząc sympatią każdy film francuski , \V 

którym przejawił się chociażby jeden z 
jego charakterystycznych walorów. „Eli
ta" ma swego ulubieńca Sachę Guitry, a 
,,masa" ma Fernandela. Krytyka zachwy
ca się artyzmem filmów Marcela CarnL\ 
a widza porywa wzruszająca kreacja Mi
chele Morgan, Jeana Gabin, czy Anna
belli. Starszym panom przypadnie do gu-
stu pikantna Viviane Romance, czy za
lotna Yvonne Printemps młodszych 
widzów wzruszą do głębi radości i smut-
ki pierwszej mitości , przeżywanej na e
kranie przez Danielle Darrieux, Simone 
Simon, czy Corinne Luchaire. 

J.: Sam dajesz trafną odpowiedź na 
pytanie, które zadałeś mi na wstępie. U -
ważam, że wyjaśniłeś dostatecznie, w 
czym tkwi „tajemnica" powodzenia jed
nych filmów francuskich , a potkni~cie in
nych. Myślę , że nad uwagami tymi win
ni się zastanowić przede wszystkim ci , 
którzy filmy francuskie bezmyślnie i m~
sowo sprowadzają na rynek polski. Mo
że dałoby się ustalić jakieś ogólne wnios
ki co do importu filmó\v francuskic!1. 
Właścicieli biur wynajmu uchroniłoby to 
od przykrych niespodzianek kaso\vych , a 
publiczność - od niemiłego zawodu. 

z. J. Teraiycki. Z: - To prawda, niektóre filmy pro
dukcji amerykańskiej, reklamowane ja
ko „gigantyczne superprzeboje", wypadły 
zupełnie blado. Ich nadęta dekoracyjność 
nie imponowała widzowi, który zetknął 
się z prostszymi walorami filmu francu
skiego. 

WIELKI DZIEŃ DEĄNNY DURBIN S~ 

J: - Jest to rzecz względna. Pamiętaj~ 
że sukces kasowy takiego „Suezu", czy 
„Marii Antoniny" był niewspółmierny w 
stosunku do powodzenia takich filmów, 
jak „Hotel du Nord" lub „Pola Elizejskie", 
które nie zyskały zasłużonego uznania. 

Z: - Te dwa ostatnie filmy spotkały 
się natomiast ż · przychylnym przyjęciem 
krytyki. Pod :względem artystycznym 
stoją one o całe niebo wyżej od filmów 
amerykańskich. 

J: - Jak widzisz więc, owa ,,nadęta 
dekoracyjność"· filmu amerykańskiego po
dobała się masom, podczas gdy ,,istotne 
walory artystyczne" filmu francuskiego 
nie wszystkim przypadły do gustu. Z te
go wniosek, że przy ocenie tak jednego 
jak i drugiego rodzaju filmów będziemy 
musieli brać pod uwagę z jednej strony 
opinię „szerokiej publiczności", wyrażają
cą się w „kasowości", lub „niekasowo
ści" danego filmu - z drugiej zaś strony 
zdanie t.zw. elity, oraz niezależnej kry
tyki filmowej. 

Z: - Jaka jest więc opinia „szerokiej 
publiczności" o filmach francuskich? Ja
kie walory tych filmów odpowiadają jej 
upodobaniom? 

J: - Zaryzykowałbym tutaj twierdze-
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Wi.ktor 
Po dłuższym pobycie na pro,vincji "·rócił 

do stolicy "·ybitny i zasłużony pedagog-re
żyser teatralno-filmo,vy, \Viktor Biegański. 

Po"·rót jego zbiega się z przesileniem " . 
nletodach i . "- nasta·wieniu produkcji krajo
".<' j: chcemy "·ierzyć, że w tym \vłaśnie kry
tycznym okresie talent i doś\viadczenic dyr. 
Riegariskiego będą odpo,viecłnio "·ykorzysta
ne i przyczynią się do "·yjścia z impasu. 

\V dziejach produkcji krajo"·r j Biegański 
odegrał rol(' harcłzo "·ybitną. Za"·dzi~czamy 
mu szereg filmó"· (,. Zen1sta ", „Bożyszcze··. 
„Otchłań Pokuty", „\Van1piry \Varsza"·y··„ 
itd.) zdradzających , pomimo niedociągnięć 
treści i techniki, h,·i pazur pra"·dzhvego fil
mo"·ca. Gdyby Biegański mt")gł oprzeć s\\·oją 
produkcj(' na tr\\·ałych podsta"·ach finanso
"·ych, gdyby n1ógł był podzielić się pracą z 
odpowiednio uzdo~nionym organizatorem, to 
nie"·ątpli"·ie przysporzyłby kinematografii 
krajo"\\·ej sporo \\'a\\·rzynó,v. 
Zwłaszcza po ,, rc"·olucji talkies('nv··, która 

przecięła niejedną karier('. "·yrosłą ". epoce 
filmc)"· nien1ych. Biegański.. czło"·iek zara
zem teatru i kina, jest jednyn1 z bardzo ni<'
·wielu reżyst'ró"- filmo.\\'ych, którzy nic hoją 
się mikrofonu i potrafią popro\\·adzić dialog. 
Ponieważ przypadek rządzi w naszym 

ś"·iatku filmo\vym , "·ięc też przypadek chciał, 
że Biegańskiego zabrakło ,,·Jaśnie ". momen· 
cie, kiedy Biegański był najhardziej potrze
bny. Nie chcemy nikogo ")·tykać palcami, 
nie chct'my "·yn1it'niać ża<lnych nazwisk: po
przestaniemy tylko na st"·ierdzcniu. że gdy
by \Viktor Ricgański hył "·<>"·czas odpo"·ied
nio przez producentów "·ykorzystany to. 
n1ni<'j hyłohy film{nv z niepra,v<lzh,·cgo zda
rz<'nia i mniej hyłohy patosu i fałszu w into
nacji <li_alogó''°'· Ten hłąd jest jeszcze do na
pra"·ienia. Im prc:<lzej, ty1n 1C'piej. 

„. ... -
P. \Viktor Biegański j<'sł c.zło,vieki<'nl 

skromnyn1. Nie lrąhi po ka,viarniach o S\VO

ich zasług:;ich i zaletach. nit' organizuj<' sobie 
n.~klamy, nie rozpycha si(' łokciami. n ie foru
je sobie drogi pochlchshvcn1. Kto " ·ie na,vct. 
rzy ni<' będzie n1iał nnm za złe. że "'YSU\V:l-

1ny go tu na "·i<lo"·nic,• życia filn1o"·f'go. Alf' 
to trudno: ktoś 1nusiał to uczynić ... 

Przypominan1y " ·i('r. Ż<' ". ostatnich cza
sach praco\\·ał Ric~ański. jako reżyser "" T<'a
trzc Krako\vskim i \V Teatrze Polskin1 '" ł\a
ło"·icach. \V Krakowie spędził 3 sezony, re
żyserują 2ł sztuki, od Sha"·a (C:an<lide) i Ro
sian<la (Romanlyc:r:ni) do Bałuckie~o (Gruhe 
r:vh~· ) . Nast~pnic 1 sezon przebył \V Kato,vi
cach, gdzie "·yreżyscro\vał 8 rzeczy, "·śr<>d 
których „Lato '" · Nohant". Piszen1y ło dla
tego. żehy "·ykazać, że Riegański zna . " ·y
hornie r<'alizac.k zaró"·no teatralną. jak i fil
mo"·ą. A przecićż teatr zazębia . si~ teraz .o 
film i od,vrotnie. Tylko że, podczas gdy nie
jeden reżyser . filmo"·y 'vpro"·adza na ekran 
teatr, prze"·ażnie .gorszego gatunku, Biegań
ski "·pro,va<lT~ł nier~~ na scenę kino i . to 
dohrc kino. Ta \vłaśnie okoliczność predc:-· 
stynuje go do odt'grania znaczniejszej roli 
". obecnych naszych filmo\v)'ch warunkach. 
Ale jest jeszcze inna zal.eta, czyniąca z p. \Vi
ktora pożądany nabytek \V atelier. Biegań
ski jest, jak już "~spomnieliśmy, reżyserem
pedagogiem. Jego niejako specjalnością jest 
urabianie suro"·ego materiału aktorskiego, 
czyli praca, której przeciętny reżyser boi się 
u nas, jak ognia. Urabianie materiału ma w 
filmie kolosaln~ znaczenie: do"·odem Holly
"·ood, gdzie "·ielcy producenci nie wahają 
się przed angażo"·aniem takiej np. Soni He
nje, która nigdy aktorką nie była, albo takiej 
Deanny Durbin, która śpiewała dla radia. 
Surowy materiał, urobiony przez wytraw
nych reżyserów-pedagogó"·· przet"·arzał się 
"·net ". „g"·iazdy" nieZ\V)'kle kaso"·e. 

OcZ)·"·iście, że nasza uhoga produkcja nie 
n1ożc sobie poz,volić na po<lobny luksus, jak 
urahianie „suro\vego materiału" przez rok 

I 

znow 
luh d\\·a. Ale siać ją - a przynajmniej po
\vinno ją siać - na urabianie go przf'z n1ie
siąc. Tułaj Biegański, który szereg lat "·y
kła<lał na 3-im kursie Pańsh\·o"·e j Szkoły 
Dramatycznej, okazać może nicoc<'nione 
usługi. 

Ohser\\·ując przez dłuższy czas robotę 
naszych rt'żyseró\\· filmo,\·ych zau\\·ażyliś1ny 

u nich d\\·ie rozbieżne skłonności. Jedni -
a tych jest '"iększość - poprostu pasożytu
ją na teatrze. Rekrutują S\vój zespół "·yłącz
nie ze sceny, albo z P. I. S. T. i każą mu 
grać kategorian1i teatralnyn1i. co na ekranie. 
oczy,Yiście. razi , ho inaczej "·ygląda giest i 

hrzmi dialog na scenie, a inaczej na ekranie. 
Inni, pracując niekiedy ze Ś\\·ieżym materia- . 
łem, poprostu tresują no"·icjuszó,v, jak ko
nie ". cyrku, ucząc ich ro'i mechanicznie ... 
Biegański jest tu \vyjątkiem. ,Idę z akto
rem·· - tak brzmi jego de"·iza pedagogicz
na. Biegański nie narzuca, nie tresuje, nie 
"·ku,va: Biegański kształci aktora, rozumie
jąc na,\·skroś jego psychikę i oddziały"-ując 
nań tak, że Ó\\. na·wet tego nie spostrzega. 
Smien1y ł"·ierdzić , że ,\. obecnych "·arun
kach naszej realizacji f ilmo·wej, czło"·iek te
go rodzaju przydać się może i to bardzo. 

B. 

WŁOSI KUPUJĄ FILMY POLSKIE 
W art. ,,Szukamy dróg dla eksportu fil

mów polskich" (,.Aktualności" Nr 3) ZWTÓ

ciliśmy uwagę, że .,koniunktura na rynku 
włoskim jest dla nas pomyślna wobec wy

cofania się z niego placówek amerykań

skich i wobec zadrażnionych stosunków z 
Francją ... Należy dodać, że sprawą impor
tu zajmuje się tam państwowe biuro za
kupów*), z którym łatwiej nawiązać kon
takt, niż z poszczególnymi prywatny
mi biurami. Dla lokaty produkcji pol
skiej na rynku włoskim okazja jest 
bardzo pomyślna, a raz wprowadzona do 
Włoch nasza produkcja już tam się u
trzyma". 

Kontakt nastąpił wcześniej nawet, niż 

mogliśmy się spodziewać. 

W tych dniach bawił w Warszawie pre-

*) „Monopolio Italiano per i Film Este-
ri ". 

Kapitał niemiecki w przemyłle 
filmowym francuskim 

Dziennik paryski „Paris - Soir" podaje 
sen,sacyjną wiadomość_, że dr. Goebbels 

Po.4iqgowa Lynn Bari, demonstruje naj
n1odniejs:y kostium · kąpielowy sl.-lada

jqcy się z dwóch c : :ęści. 
Fol. ZO-lh Century-Fox 

zes Włoskiego Monopolu Importu Filmów 
Zagranicznych, markiz Paulucci di Calboii 
w towarzystwie swych współpracowników. 
Po obejrzeniu kilkunastu filmów polskich, 
ambasador Calboli omówił z Prezese1n 
Rady Naczelnej Przemysłu Film~wego '\V 

Polsce, Stefanem Dękierowskim, możliwo
ści wyświetlania we Włoszech filmów pol
skich i w Polsce, filmów włoskich. 

Markiz di Calboli przed wyjazdem za
warł umowę ramową z Polskim Zw. Prod. 
Filmowych, która ma być jeszcze potwier
dzona przez miarodajne czynniki włoskie 
i polskie. · 

Umowa ta w ogólnych zarysach jest ·dla 
strony polskiej korzystna i ustanawia ce
ny na filmy polskie większe, niż na filmy 
włoskie. 

świadczy to bezspornie, ze eksport 
polski może się rozwinąć , trzeba go tylko 
ująć we właściwe ręce i w sposób właści
wy zorganizować. 

przemawiając na zebraniu filmowców 
niemieckich w Berlinie, wspomniał o mo
żliwości kupna większego pakietu akcji 
jednej z największych wytwórni francu
skich, która znajduje się obecnie w li
kwidacji. Minister Propagandy zaznaczył, 

że jeżeli o akcje tego towarzystwa ubie
gać się będą kapitaliści zagraniczni, on 
dołoży wszelkich starań, żeby Niemcy by
ły odpowiednio reprezentowane. 

„Paris - Soir" w komentarzu dodaje, że 
Niemcy szukają już swej przestrzeni ży

ciowej na francuskich ekranach. 

* 
Ekapansia osi lerlln - Rzym, na 

terenie Hiszpanii 

Prasa zagraniczna donosi, że w najbliż

szym sezonie Niemcy i Włosi zajmą się 

produkcją filmów hiszpańskich , ponieważ 

ateliers w Madrycie i Barcelonie nie bę
dą jeszcze mogły być uruchomione. W 
Rzymie ma być nakręconych 20 filmów 
hiszpańskich, a wytwórnie niemieckie po
dejmują się dostarczyć tej samej ilości. 

Organizacją kinematogrr.fii hiszpańskiej 

zajmie się specjalny urząd i już dziś prze
widuje się, że dyrektorem technicznym, 

którego pieczy i)owierzone będą sprawy 
produkcji, będzie reżyser filmowy nie
miecki, Hans Scheile. 
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A) Filmy produkcii kraiowei . -; 
Geniusz sceny. Ciek:l\vyn1 przyczynkiern 

c.lo potrzeby st"·orzcnia kinoteki, czyli archi
\VÓ\V fiłn10\\·ych, jest ta dory"·cza, hC'zp'ano
\Va próba skond('nso"·ania na taś1nie hv()r
czości scenicznej Lud\\·ika Solskic.-go. !\a7.v
\Yamy t~ prób~ dory\\·czą, ho, o ile nan1 \Vi~
domo, nic stano,vi ona początku żadnej serii 
filn1ó"· podobnych, np. o St. \\"ysockiej, .J. 
Leszczyńskin1, K. J. St~po"·skin1, :\I. ć,vikliri
skit>j itd. A jest hezplano,vą dlatego, że nic 
"·yjaśniono sobie dokładnie, czyrn po,vinien 
być .,Geniusz Sceny'': filn1en1 kaso\\·yrn? pre
stiżo"·vn1? dokun1entalnvn1? 
Dory"·czość odbiła si~· na. "·ykonaniu, hez

plano"·ość - na eksploatacji. \Vvkonanic 
jest nieró"·nc i zdradza pośpiech. ·Niektt'lre 
fragmenty są za długie (Fryderyk \Viclki), 
inne znó\v za kr6tkie. J('dne są poprzedzone 
odpo,viednią prelekcją (A. Grzymała-Siedlec
ki) inne - puszczone bez komentarza. Fra~
n1ent „Niespodzianki" wypadł dobrze, bo 
preleJ.?cnt "·pro\\·adził publiczność kino\\·ą in 
n1edias res. Fragn1ent „\Varsza"·ianki"' bvł 
„puszczony", bo nikt nie przygoto,vał "·id~
\vni, ani rzeczo\\·o, ani lirycznie, do odhioru 
właści\\·ego \\-rażenia. Inne fragmenty "·n1on
to,vano pośpiesznie, bez uprzedzenia, jak 
~dyby na \vido\\·ni byli sami łeatrolodzv, al
ho ucznio,vie i uczennice .P. I. S. T. Fin;ł nie 
był obn1yślony, ani w ogóle prze"'·idzianv. A 
skutek? Film, bądź co bądź niez:,vykty, i 
\vartościo"·y, przemknął przez ekran i nie 
""Y"·arł należytego wrażenia. A szkoda! 

Lud,vik Solski jest zjawiskien1 "·yjątko
\vym, z którym poró,vnać można chvba słvn
nego angielskiego aktora George .~rlissa: z 
tym jednak zastrzeżeniem, że skala talentu 
Solskiego jest bez poró,vnania \viększa. Nie 
nloże ró\vnać się z nim także chluba scen 
francuskich, Charles Dullin. Toteż publicz
ność prowincjonalna, która nigdy nie ";. 
działa Solskiego ani ''" „Niespodziance", ani 
"·e „Fryderyku", ani \V „Judaszu", ani '" 
„,Veselu", ani \'\. ,,Horsztyńskim" ani \V og(>
le nigdy - ma tu nieocenioną okazję zapoz
nania się z naj"'·yższą klasą gry teatralnej. 
Choćb:v dlatego trzeba życzyć „Geniuszo"·i 
Sceny" po\\·odzenia na dalszych ekranach, 
zamykając zarazem oczy na pewne niccło
ciągni~cia realizacji, kompozycji i montażu. 

„Geniusz Sceny" może liczyć na po"·ocłzc
nie \V miastach, gdzie Lud"·ik Solski znanv 
jest tylko ze słyszenia. I \V innych, gdzie go 
znają ze sceny i . zechcą zobacz)·ć na ekranie. 

I) Fiimy produkcil zagranlcznel 
Dziewczyna z zaułka. Bohaterka „Ulic 

. Wielkomiejskich" wraca tam, skąd przy
szła: w środowisko zaułków. Tym razen1 
nie jest to dramat obyczajowy, lecz spo
łeczny: chodzi o skasowanie ruder, gdzie 
ludzie gnieżdżą się i wybudowanie miesz
kań obszernych i higienicznych. Nic bar
dziej chyba aktualnego dla nas, w Polsce, 
jak ten właśnie temat! 

Sylwia jest, jak zawsze, wzruszająca, 
choć nie ma specjalnego pola do popisu. Ma 
je zato mały chłopczyna, Sydney Lumet ... 
Partner Sylwii, Leif Erikson, jest wielk~. 
ale tylko wzrostem. Prod. amerykańska. 

Studentka. -'Film francuski, osnuty na 
znanej powieści Vicki Baum. Terenem 
akcji jest wydział chemiczny uniwersytetu 
w Grenoble, środowiskiem młodzież 
studencka. Na tym terenie wynika pod
wójny dramat: samobójstwo studenta -
medyka i depresja profesora porzuconego 
przez ubóstwianą żonę. Anegdota, dobrze 
opowiedziana językiem filmowym. Złudze
nie prawdy, dzięki dobrej reżyserii. Splot 
humoru i tragizmu. Dobra gra. 
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Syhvia Sidney i Lei/ Erikson 
iv filn1ie ,,V:iewczyna z zaułka" 

Fot. Paramount 

Scena z filmu „Dr. Kildare" 
Fot. M. G . .M. 

Scena = fii1nu ,,Studentka" 
Fot. Leofilm 

Joan Bennett i Fredric :\larch 
w f ilniie „U citczL.·a w nie.znane"' 

Fot. N. F. C. 

Dr. Kildare. Dlaczego młoda i pi~kna 
panna z najlepszego towarzystwa chciała 
dwukrotnie odebrać sobie życie? Sekret 
niedoszłego samobójstwa odkrywa metodą 
Sherlocka Holmesa młody dr. Kildare 
(Lew Ayres). Ale prawdziwym bohaterem 
filmu jest Lionel Barrymore, dając jedną 
z najlepszych kreacyj. Film zajmujący i do
brze pomyślany. Prod. amerykańska. 

Ucieczka w nieznane. Mszcząc się za 
śmierć siostry, która skończyła samobój
stwem, piękna, młoda Amerykanka zabija 
sprawcę jej hańby, po czym ucieka z s~n 
Francisco na Hawaje, do Indii, do Chin, 
do Japonii. ściga ją detektyw (Fredric 
March). Dziewczyna (Joan Bennett) wpad~
w sidła detektywa, a detektyw wpada \\. 
sidła miłości. Rozwiązanie - happy end - -
trochę niezrozumiałe, ale film atrakcyjny. 
Joan Bennett równie ładna, jako brunet
ka i jako blondynka. March źle obsadzo
ny. Film amerykański. 

Niewidzialna rywalka. Dalszy ciąg fil
mu, osnutego na podobnym pomyśle, a 
właściwie - na podobnym tricku techn~
cznym, dzięki któremu dana osoba, może 
dowolnie znikać i zjawiać się na ekranie. 
Choć inwencja nie zawsze dopisuje, jed
nak szereg pociesznych pgagów" podtrzy
muje wesołość na widowni. W głównych 
rolach Constance Bennett, Roland Young, 
i Billie Burke, niezrównana, jako poczci
wa kretynka. Filrn amerykański. 

Wyspa rozbitków. Wielki samolot ko
munikacyjny wpada w Ocean Spokojny i 
grupa nowoczesnych Robinsonów osiada 
na wyspie. Niezupełnie bezludnej, bo już 
poprzednio osiadł tam jakiś tajemniczy 
biały człowiek (John Boles) z kucharzem, 
Chińczykiem. Idylla, miłość, dramat -
część rozbitków zostaje na wyspie na sta
łe. Publiczność, wychodząc z kina, wzdy
cha: ,,Szczęśliwi!". ,.Ba, gdyby tak wię
cej takich rozkosznych wysepek... Zda la 
od cywilizacji. .. ". Film amerykański. Na
wet nawskroś amerykański. 

Andy Hardy zakochany. Cykl filmów 
z życia rodziny Hardych cieszy się wszę
dzie zasłużonym sukcesem. Ośrodkiem za
interesowania są tym razem przygody 
miłosne Hardy'ego juniora (Mickey Ro
oney) i jego trzech 9artnerek, z których 
Judy Garland jest urocza, gdy nie śpie
wa. Bardzo dobry Lewis Stone. Film a
merykański, . dla młodzieży i dla star
szych. 

Dama z Malakki. Przeróbka (francu
ska) znanej powieści Fr. de Croisseta pod 
tvm tytułem. Uboga. urodziwa panna 
(Edvige Feuillere) poślubia lekarza woj
skowego, z którym jedzie do kolonii, n:t 
daleką Malakkę. gdzie poznaje młodego 
księcia malajskiego (P. Ryszard Willn1}. 
Miłość, młodość. awantura. Temat atrak
cyjny, film, pomimo słabej realizacji i nie-

„ • , • • 
rowneJ gry, rown1ez. 

Szarlatan. Jeszcze jeden film niesamo
wity, ·osnuty na hypotezi~ naukowej za
miany mózgów · u · żywych l\ldzi, przy po-
mocy · elektrycznego aparatu. Momentem 
grozy - ·nie tylko w tym · filmie · - jest 
nadużycie - potęgi · Wiedzy przez człowieka 
obłąkanego lub zbrodniczego. Borys Kar
loff w roli tytułowej ·ma efektowne mo
tnenty, ale pamiętamy go z lepszych- fil
mów. Prod. angielska.- -

Madelon. Słynna francuska piosenka 
o pięknej, wesołej Madelon, piosenka, tak 
ściśle zrośnięta z wojną, zawojowała cały 
świat, jak i pokrewna jej angielska „Tip
perary". ·Film, osnuty na tej piosence, 
mógłby również zawojować świat, gdyby 



był zrobiony z talentem i z polotem. Po
mimo braku tych zalet, film jednak podo
ba się i robi wrażenie, bo odpowiada na
strojom aktualnym. świetny Raimu, jako 
stary żołnierz - rezerwista. Henri Garat 
nie ma tym razem pola do popisu. Prod. 
francuska. 

Sccn !1 = /i/mu „ \Vieiku wygrana'' 
Fol. Pallas-film. 

Wielka Wygrana". Pięciu bezrobotnych 
„szarych I udzi" z paryskiego przedmieśc·ia 
wygrywa 100 tys. fr. Łącząc swe środki i 
siły, budują nad rzeką gospodę, która im 
da dobry zysk i przyjemną pracę. Ale, w 
końcu, pozostaje tylko dwóch (Jean Gabin 
i Charles Vanel). A między nimi staje ko
bieta. I to jaka kobieta! Dość powiedziec: 
Viviane Romance. Dobry pomysł, świetna 
gra, znakomita reżysera (Julien Duvivier). 
Film o ludziach prostych, dla ludzi pro
stych. I dla znawców. Produkcja francuska. 
Bałkany. Bardzo aktualne przypom-

nienie walki angielskiego wywiadu z nie
mieckim na tle ostatniej wojny. Rzecz 
dzieje się w Szwajcarii i na Bałkanach . 
Wywiad niemiecki reprezentuje Robert 
Young, wywiad angielski - aktor, nazwi
skiem Gelgud (Giełgud?) , a bohaterką jest 
piękna Madeleine Carrol. W epizodycznej 
roli wyróżnia się Peter Lorre. Film wy
bitnie sensacyjny. Prod. angielska. 
Orły morskie. Bardzo piękny i brawu

rowy film lotniczy, obfitujący w silne e
fekty, nie wskazane dla osób o słabych 
nerwach. świetna realizacja (Lloyd Ba
con). W rolach głównych George Brent, 
Olivia de Havilland i nowy, bardzo przy
stojny amant John Payne. Prod. ·amery
kańska. 

Wielbiciele panny Nancy. Dość zaba-
wna anegdota o skromnej panience z pro
wincji (Janet Gaynor). która, dzięki swej 
prostocie i naiwności, a także dzięki ta
lentom kulinarnym, zawojowała serca 
dwóch zatwardziałych kawalerów (Fredric 
March i Franchote Tone). Film amerykań
ski. 

Sześciu z przedmieścia. W rolach głó
wnych - zespół sześciu uliczników, zna
nych ze „ślepego zaułka". Motywem zaś 
filmu jest reforma stosunków, pa~ujących 
w amerykańskich domach poprawczych. 
Tendencja szlachetna, treść interesująca, 
dobra gra, Film amerykański. 

Trader Horn. Wznowienie słynnego 
filmu egzotycznego W. S. Van Dyke'a . 
Akcja toczy się w Afryce środkowej, a 

Scena z filn1u „Trader Horn" 
Fol. M. G. M· 
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dzięki mistrzowskiej reżyserii , wywołuje 
złudzenie prawdy, przechodzącej chwila
mi w koszmar, ze względu na przeżywane 
przE:z bohaterów straszliwe przygody. O
zdobą filmu jest Edvina Booth w roli ,.bia
łej bogini" ludożerców. Prod. amerykań
ska. 

Pojedynek kobiet. Niewesoły jest los mę
ża „gwiazdy", a zwłaszcza - śpiewaczki 
operowej , bujającej miesiącami w rozjaz
dach po świecie, gdy małżonek gryzie so
bie palce z tęsknoty ... Albo pociesza się in
ną. Wtedy znów nie jest wesoły los mał
żonki, choćby była „gwiazdą". W klasycz
nym trójkącie razem figurują: Elissa Lan
di, jako śpiewaczka, Cary Grant, jako jej 
mąż i Cecylia Parker, jako ta trzecia. 
Prod. amerykańska 

Francja czuwa. Propagandowy film 
francuski , roztaczający widok pogotowia 
sił zbrojnych na lądzie, w powietrzu i na 
morzu. Dobry pomysł, dobre wykonanie. 

Marinella. Film, nakręcony widocznie 
dla popularnego we · Francji śpiewaka, Ti· 

Scena z filmu „Szaleństwa Młodości" . 

Fot. N. F. C. 

no Rossi , którego publiczność polska po
znała w „Niebezpiecznej kobiecie". Ale 
„Niebezpieczna kobieta" była filmem peł
nowartościowym. Nie można tego powie
dzieć o „Marinelli". Scenariusz błahy i sza
blonowy, reżyseria słaba, obsada - poza 
jedną Ivette Lebon - nieciekawa. Prod. 
francuska. 

Powrót do życia. Bardzo ładny film 
francuski, osnuty na tle powieści Piotra 
Loti „Ramuntcho" . Akcja toczy się w kra
ju Basków, na granicy hiszpańskiej. Film, 
traktowany artystycznie, ozłocony ciepłem 
i blaskiem romantyzmu, przepojony miło-
ścią i litością dla ludzi prostych. ludzi 
:1atury. Film dla wszystkich. 

Dom ba.nko\\-y. Film francuski , osnuty 
na dowcipnym pomyśle. Stary włóczęga, 
nazwiskiem Rotszyld (Harry Baur) docho
dzi dzięki tylko temu nazwisku, do ma
jątku i zaszczytów. W anegdocie tkwi o
czywiście ostrze satyry. Rzecz zrobiona z 
rozmachem i talentem. Swietna gra Bau
ra, któremu sekunduje Aimos. L B. 

Scena z filmu „Na jej ro:kaz" 
Fot. Uniwersał 
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Scena z filmu „Beau Geste", iv którym glóivnq rolę gra Gary Coo
per. Partnerami jego sq: Ray ~I illand i Robert Preston. Ret. \Vil

liam \\'elln1an. 
Fot. Paramount 

REPORTAŻE FILMOWE M. BILA 
\Vśród ostatniej produkcji królkometra

żo"·cj \vyróżnić należy serię dodatkó"· fil-
1110\vych. zrealizo\vanych przez znanego re
portera J\fiec::yslrnvn Riln. Postać tego zdol
nego fi'n1ow·ca znana jest dobrze "" polskin1 
Ś\\·iecie filn1o"·yn1. Kilka lat temu Bil za
słynął jako jeden z najoryginalniejszych 
portrecisló"· - fotograf <\,w. Zdj<:cia jego sta
no,vią ozdobę 'vszystkich nicn1al 1nagazy
nó'v polskich. Znane są ró"·nież dobrze je
go zdolności aktorskie - a nade \vsz)·stko 
inicjatorskie~ Bil 'vystąpił ''" całyn1 szeregu 
filmó\Y krajo,vych („Zamarłe echo„, „~lło

dy las" i inne), grając ''" nich role charak
terystyczne. 

Ostatnio ten \\'SZl'chstronnic utalento,vany 
c7.ło"·iek poś,vic:cił si<: całko,vicic reporter
skiej pracy filn10,vej, osiągając na ly1n po
lu po,vażnc rezultaty. Już pier,vszc jego n•
porlaże (f.iln1y propagando\\·e o ogrc'><ikach 
dzialko,vych, o Poznaniu i zien1i \\"ic'kopol
skicj, o osadzie '" Biskupinie itd.), ocizna
czały się dobni fotografią, staranny1n 111011-
tażem , i dużą oryginalnością 'ujc:cia te1natu. 
\Vszystkie te cechy indy"·iciualności repor
terskiej Bila znajdujen1y rt·,,vnież ''"e \vszy
stkich pra,vie jego no,vych filmach. 

Na plan pi~r,vszy "·ysu,va si~ ''"yjątko"·o 
dziś aktualny dodatek _ .. Polska tv Gdnrisku". 
'vyś,victlany obecnie na ekranach kin całej 
Polski. Fihn len poprzez interesujący n1a
teriał zdjęcio"·y, \vykazujc nierozer,valną 
łączność "·olnego miasta Gdańska z Polską, 
obrazuje \vyczcrpuJąco 7.abytki historii, kul
tury i sztuki polskiej, znajdujące się ''" Grła1i
sku, "·reszcie zapoznaje "·idza z fragn1cnta
mi życia organizacji polonii gdańskie.i. Na 
tt\vagę zasługuje lu przede \vszystkim przej
rzysty układ całości i dobra speakerka, uzu
pełniająca znakomicie treść "·zroko,vą fil· 
mu. Podkreślono '" niej nlocno to \vszystk'"1, 
co dziś Ś\viadczyć 1nożc o polskości Gd:ui
ska i co daje R'varancję, że ~tan polskiego 
posiadania ·w 'volnym mieście uszczuplony 
nic zostanie. Ozdobą tej udanej krótkomc
trażó\\·ki są jednak piękne zdjęcia, pełne nie
z,~·ykłych - \valoró\v malarskich, "·yzysku_jące 
do maksimun1 urok starej architektury gdań
skiej. Bil . osiągnął to przez filn10,vanie po
szczególnych obiektć)\v \V tych porach dnia, 
w· jakich pi~kno ich występuje \V całej s"·ej 
krasie. 

ny"·ać jako członek "·ycieczek do których 
się każdorazo\vo przyłączał. \V ten sposób, 
ukrodkieni nakręcił cały SlVÓj film. 

f~ragment : fi/nru .. ~Vas: port Gdynia''. 
Fot. M. Bil 

Z „Polską ". Gdatisku'' ten1atycznie Z\vią
zany jest reportaż p.t. „\V gdański111 por
cie"', ilustrujący nan1 niejako dzień portu 
gcia1iskiego. Oko kan1ery Bila pro,vadzi nas 
"" najbardziej skryte zakan1arki portu, by 
sta111łąd za każdy1n raze1n "·yłapać jakiś cie-

ka"·szy fragn1ent fotograficzny, godny u
tr"·alenia na taśmie. \V ten sposób zapozna
jemy si~ dokładnie z ,.fizjognomią·· portu 
gdańskiego i jego aparatem gospodarczy111. 
~fniej szcz<:ś'i"·a jest tu n1oże speakerka, 
która posiada zbyt „turystyczny·· charakter, 
omijając bardzo cieka"·y materiał rzeczo,~·y, 
jaki na temat portu gdańskiego dałoby si\' 
zgromadzić i ". formie syntetycznego ~ ko
n1entarza uzupełnić cieka"·ą stronę f otogra
ficzną tego filmu. 

, .. \'ns: port Gdynia'' - to filmo''-Y hy1nn 
poch,valny na cześć polskiego „okna na 
ś"·iat". \V starannej szacie nieskazitelnych 
zdjęć, oglądamy "·szystkie no,voczesne urzą
dzenia polskiego portu, zapa.inajcmy się z 
ich pracą , po<lzhviamy rozn1ach "·ysiłku go
spodarczego Polski nad Bałtykien1. Film ten 
posiada duże "·artości dokumentarne i dy
daktyczne i z tej racji "·inien dotrzeć prze
de \vszystkin1 do kin szkolnych , gdzie speł
niłhy należycie s"·ą informacyjno - \Yycho
"·_a "·czą rol\'. 

Z morzem rc')\vn1ez ,,·1ąze si<: żartohli"„Y 
reportaż z polskich kąpielisk . nadbałtyckich 
p.t. . „S:/akiem _mew·'. Bardzo ży"·a forma, \V 

jakiej film ten został konsek"·enłnie utrzy
many, jest chyba jego najwic:kszą zaletą. 
nil uzupełnił ten film pomysło'"ymi trikami 
i postarał się nawet o udział g'viazd filmo
"·ych, które mu wdzięcznie pozują przed o
biektywem. \V okresie wakacji i urlopów, 
film len jest najlepszą propagandą polskich 
kąpielisk nadmorskich. Żywą konferansjerkę 
pro"·adzi tu z "·dziękiem A. Bogucki. 

n"·a filmy o L\vowie - .. LlVÓlV, miasto 
hohnteró1v i pnmiqtel..-" oraz „Lwólv lvc:ornj 
i <l:iś" - dają nam przekrój historycznych 
zahytkó'v tego malo,,·niczcgo miasta. O ile 
Bil postarał się tu o dobre zdj<:cia - o tyll' 
zbył hyle jak kompozycję ohu tyc.h 
królkomctrażó,vek, "·skutek -tego razi \V nich 
hrak rozplano"„ania poszczególnych partii. 

Pra"·ie "·szvstkie filmy Riła są dohrzc 
synchronizo"·a~e ładną 111.:-izyką Karola Le
\Vickicgo i uzupełnione starannym teksten1 
litcrackin1. 

Na tle obecnej posuchy krótkon1Ptrażo"·ej 
prezentują się. dzielnic i nie,vątplh,·ic zyskają 
po"·szechne uznanje. Zaś talent reporterski 
ich autora "·inien hyć słano"·oczo "'}·korzy
stany przy realizacji po,vażnych fihnó-"· cio
kun1entarnych i propagan<lo,vych, ktclfych 
brak tak odczu,va <lziś całe spoteczc11sh\"O 
polskie. 

Na zakończenie mała U\vaga: film „Polska 
\V Gdańsku" jest, jak "·yżcj ''"spomniałe111, 
udanyn1 reportażen1 , al e to n ie po\v(·,d, hy 
\VYŚ\vietlały go ró,vnoczcśnic "·szystkic ze
roekrany stołeczne przy kilku z rz~du pro-
gramach, ho ''" tych \\„arunkach każde ar
cydzieło, oglądane kilkanaście razy, staje si~ 
koszmarem. Trzeba to jakoś załah,·ić! 

(Zet pe). 

Okazuje się, - że nakręcenie tego interesu
jącego filmu związane było z niezwykłymi 
trudnościami, jakie czyniono reportcro,vi na 
terenie "·olnego miasta. \Vładze gdańskie, 
odnosząc się do11 zdecydowanie \vrogo, zmu
siły Bila do tego, - że zdjęcia musiał \vyko-

-Scena = filmu „Dni grozy". W filmie tym ll! _ polJ!.yslow_y . sposó_b _ po~q
c:ono lvydarzenia polityczne z okresu „monachijskiego„ z emocjonu

jqcq akcją niilo.'łnq. 
Fot. A. Wandei 

1.6. 



_ Migawki zakulisowe 

Młodość śpiewa w walca takt„. 
W atelier na Trębackiej młodośi: 

szumi całą parą. Odgłosy tych poszumów 
po przez otwarte naoścież wrota studia 
filmowego dochodzą aż na ulicę. 

Jakto? Zdjęcia dźwiękowe, wymagają
ce absolutnej ciszy, odbywają się przy o
twartym atelier? - Czyżby nieostrożność 
- albo niedbalstwo? Coś tu jest nie w 
poi ządku. A zdjęcia są napewno dźwię
kowe, bo najwyraźniej słychać duet świe
żych głosów na tle melodyjnego walczy
ka. 

Takie pytania zadawałem sobie, prze
stępując wrota filmowego sezamu. Tu do
piero zagadka się wyjaśniła. 

Zdjęcia wykonywane są za pomocą t. 
zw. play - backu. Rzecz polega na tym, 
że całą wersję dźwiękową danej sceny -
w tym wypadku duet pary zakochanych 
- nagrano wcześniej osobno na taśmie 
dźwiękowej. Teraz właśnie uzupełnia się 
dźwięk obrazem, zdejmowanym „na nie
mo", ale z zachowaniem niezbędnej · syn-
chronizacji, t. zn. przystoscwania poru
szeń ust aktorów do słów naśpiewanej u
przednio piosenki. Robi się to wszystko 
poto, aby pokonać szalone trudności. 
jakie nastręczałoby robienie zdjęć dźwię
kowych bezpośrednio w czasie wykony-
wania odpowiednich ewolucji przez akto-

~ . . , 
row - a więc, np. w czasie tanca. 

Spójrzmy, jak to wygląda w praktyce. 
W niewielkim saloniku, urządzonym z 

przedwojennym szykiem, młoda para 
śpiewa w takt walca. Oczywiście - śpie
waJą o miłości. Amantem jest Zbigniew 
Rakowiecki. 

Jego partnerką - Karin Tiche. On -
w kraciastym garniturze, fason ók. 1900, 
z przedziałkiem na głowie. Ona - w 
wytwornej długiej sukni, sięgającej do 
ziemi, z gracją obnosi piękną figurę, oz
dobioną kolorową wstążką. Tańczą. 

Do tańca przygrywa i przyśpiewuje 
głośnik zawieszony w górze opodal. Głoś
nik nadaje muzykę pod dyrekcją Romana 
Palestra i śpiewa głosem Rakowieckiego 
i jego partnerki. Aktorzy, tańcząc, poru
szają tylko ustami, ale ta~ aby słowa na
dawane przez głośnik jak najdokładniej 
pasowały do poruszeń warg. Oczywiście 
- tak wykonywane zdjęcia nie wymagają 
żadnych ostrożności, związanych z nagry
waniem zwykłych zdjęć dźwiękowych. 
Cała uwaga akt~rów i reżysera skupio

na jest na tym, by uzyskać możliwie ide
alną synchronizację między dźwiękiem a 
obrazem. Dlatego też głośnik powtarza w 
kółko, kawałek za kawałkiem daną me
lodię - a aktorzy ćwiczą, ćwiczą, ćwiczą, 
- · aż do skutku ... 

To też reżyser Jerzy Zarzycki, którego 
pamiętamy jako współrealizatora cieka
wego filmu „Ludzie Wisły" - jest ze swej. 
ekipy aktorskiej bardzo zadowolony. 
Czołową rolę kreuje Michał Znicz, któ

ry po ostatniej chorobie powrócił już cał
kowicie· do zdrowia i od kilku dni wy
trwale „stoi na planie". Wdzięcznym na
bytkiem jest młoda aktorka Karin Tiche, 
która otrzymała dość dużą rolę. Poza 
tym - ze starszego pokolenia: Józef Węg
rzyn, któ~y ostatnio przerzucił się całko
wicie do ról komediowych. Dalej: Lena 
Żelichowska, n~ezawodny Ludwik Sempo
liński, Sokołowska, Rakowiecki - uzu
pełniają skład ·obsady n~s;zego filmu. Ze-. 
spół jest starannie -_dobrany - atmosfera 
w czasie pracy' a·telierowęj jest wyjątko
wo przyjemna i twórcza. Zresztą - niech 
pan sam zobaczy... . · · 

I naprawdę - nie wiem, czy to działa 
tak muzyka, czy też „młodość ustokrot
niona", która gra tutaj po prostu siebie 

- dość, że człowiek czuje się w tym cy
gańskim towarzystwie doskonale. Jedni 
roztańczeni, drudzy rozśpiewani - radość 
powszechna, począwszy od mistrza reży
sera, - aż do elektra - mechanika, skry
tego w górze w cieniu olbrzymich · lamp. 
Gdzie się podziała ta nerwowa gorączko
wość pracy, jaką zawsze spotykaliśmy w 
naszych ateliers? 

Mistrz Koszu~ki, który - jak głosi fa
ma - ma ponoć 200 lat, z wdziękiem i 
sprężystością 16-letniej baletnicy wykony
wa zawrotne piruety, czuwając nad ewo
lucjami tanecznymi filmu. A jest ich spo-
1 o - i wszystkie muszą być utrzyin:ine 
w stylu swej „epoki". Swietny bciletmistrz 
ma tu pełne ręce roboty i to niezWykle 
odpowiedzialnej , bo wszystkie te szczegó
ły choreograficzne decydują w dużej mie
rze o stylu całego widowiska. 

Filarem filmu jest oczywiście świetny 
aktor Ludwik Sempoliński, którego genre 
komediowy znalazł tu niezwykle szerokie 
pole do popisu. 

Kilka dni temu wyczyniał cuda na sta
rc;>modnym welocypedzie, rozbijając si~ 
nim po staromodnych salonach. Skończy
ło się na tym, że na jakimś nieszczęśli
wym wirażu ogromne koło machiny na
gle zarzuciło i sympatyczny aktor, wyko
nawszy zawrotne salto, znalazł się raptem 
na - podłodze. Towarzystwo wytworrtych 
dam, zgromadzonych w salonie, nie ŻW!"ó
ciło ·na- to najmniejszej uwagi, (bo 
tak nakazywał scenariusz), a tymcza
sem Sempoliński zwichnął sobie nogę -
na szczęście bardzo lekko. Różnie bywa ... 

Teraz pan Ludwik w pełnym rynsztun
ku charakteryzacyjnym odpoczywa opo
dal planu, czekając na serię zdjęć, w któ
rych za chwilę ma wziąć udział. 

A tymczasem młodzieńczy duet dalej 
powtarza bezgłośnie w takt tonów, płyną
cych z megafonu, słowa piosenki: ,.Ko
chać się i miłować, pieścić się i całować 
- znaleźć się wśród tysięcy ... ". 

Aparat, kierowany sprawną ręką opera
tora, Stanisława Wobła, podjechał do roz-

Karin Tiche 

sp1ewanej pary, filmując jakieś zbliżenie 
pani Tiche. Trzeba przyznać, że młoda 
aktorka, jako gwiazda filmovia prezentu
je się doskonale. Dobra aparycja, świeża 
uroda, ujmujący wdzięk, duże , wyrobienie 
aktorskie zdają się wróżyć p. Tiche 
świetną przyszłość filmową. Nie wątpię, 
że sąd publiczności kinowej pokryje się 
tu całkowicie z moim zdaniem. A więc -
do zobaczenia na premierze! 

Z żalem opuszczam ten radosny war
sztat pracy filmowej, na którym rzetelny 
wysiłek połączony z artystyczną twórczo
ścią splata się w akord wytężonej pracy. 
Awangarda, której czołowymi przedsta
wicielami są właśnie Jerzy Zarzycki i 
Stanisław Wohl, przeszedłszy okres twór
czych eksperymentów wąskiego metrażu; 
zabrała się dzielnie do poważnej pracy. 
Możliwe, że właśnie ona wywalczy. to ar
tystyczne „lepsze jutro" filmu polskiego. 

- • - • •4 • • 

Na ulicy dolatują mnie jeszcze słowa 
melodyjnego walczyka: „ ... rankiem spot
kać się - nocą rozstać się, i odwrotnie, 
ach odwrotnie ... ". Rozkoszna muzyka wy
myka się gamą rozkołysanych dźwięków 
przez rozwarte naoścież wrota atelier fil
mowego. 

C 1 k . n:~-... , zerwana amp a z napisem: „~~-

Zdjęcie dźwiękowe!" dzisiaj nie jest 
czynna. 

z. P. 

Stosować radzimy tylko preparaty 

LABOAATOAIUm KOSmETYKOW HIGIEntcznvcH "s w I T" 

DA J. SW IT A~L SKI EJ 
Piegi ginq od kremu ORCHIDEA • Zmarszczki 
radykalnie usuwa krem RADOHORMONOWY 
Skórę wybiela krem CYTRYNOWY• Cerę ochra
nia krem NAJDELIKATNIEJSZY • Oczyszcza 
GALARETKA BANANOWA lub PŁYN TONICZ
NY nr 13 • Małuie i upiększa puder „PYŁEK 
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Komanikal Ylar1zaw1kie10 Okrt11a Zwiqzka S1achawe1a 
w· dniu 28 czerwca r. b. odbyło się wal

ne zgromadzenie delegatów Warsz. Okrę
gu Związku Szachowego. Ustępujący Za
rząd złożył sprawozdanie z działalności, po 
czym na wniosek Komisji Rewizyjnej u
chwalono absolutorium temuż Zarządowi. 
Wybrano dotychczasowy Zarząd, uzupeł
niając go tylko 4-ma osobami na miejsce 
członków Zarządu, którzy ustąpili. Nowy 

Zarząd Ukonstytuował się w sposób na
stępujący:· · 

Prezes·: Stanisław Siarkiewicz, vicepre
zesi: Władysław Deperasiński i Wacław 
Toporow, sekretarz: Andrzejewski, skar
bnik: Janina Pawłowska, kierownik tech..: 
niczny: Tadeusz Suchoński, członkowie 
Zarządu i zastępcy: Gadaliński_, Gawliko
wski, Grzegorek, Jarecki, Makowski, Tro
ckenheim, Wolfgram K. 
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Podczas gdy u "·łaścicieli kinotealró'v pa
nuje „sezón" ogórko\vy -- \vytwórnie an1e
rykańskic pracują pełną parą - aby - gdy 
nastaną chłodne jesienne \vieczóry - mieć 
cz\·n1 nakarn1ić zgłodniałą „bestię" - pu
bliczność · - która po letnich urlopach z 
nowyn1 zapałem rzuci się na pożeranie fił-
n1<)\V. . 

Ohvorzymy nasz dzisiejszy przegląd fil
me1n „Juarez", \V któryn1 znany z historii 
dran1at zajaśnieje \V pelnyn1 blasku natu
ralnego tła - z~baczyrny bo,vien1 ~leksyk 
taki, jakim był w czasach walki pon1iędzy 
Juarezen1 a cesarzem Maksymilianem. Film 
zapozna nas również z podłożem politycz
nym tego niefortunnego prz~szczepienia dy
nastii Habsburgów na ·teren meksykański. 
Cesarza gra Brian Aherne, jego żonę Car
łottę - Belle Davis - stronę przechvną: 
Juareza - wielki Paul Muni, a generała 
Diaza - John -Garfield. 

Na tle całości rewolty meksykańskiej prze
wija się delikatna nić aluzji po!ilycznej do 
dzisiejszych czasów. 

·Natomiast zupełnie wyraźnie poświęcony 
jest dzisiejszym czasom film . „Zeznanie szpie
ga", który demaskuje niesłychane niebezpie
czeństwo · propagandy nazi i bezwzględne 
n1etody, jakie stosuje ten ruch dla osiągnię
cia swego celu. Edward Robinson jako 
G-man jest porywający - ale równie wspa
niałą kreację stworzył Paul Lucas - jako 
lekarz - szef szpiegowskiego wydziału na
zi. Doskonały jest również Francis Lederer. 
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Heddy 
Lamarr 

\Vrócin1y jednakże do Meksyku. Czarow
ne piękno tego kraju ujrzymy ho\viem także 
\V filn1ie „Po,vrót Circo Kida", w którym 
\Varner Baxter z bra\vurą odt\\·arza życie 
n1cksykańskiego Robin Hooda. Cezare Ro 
n1cro jest jego adiutantem, a mniejsze role 
mają Henry llull i Lynn Bari. Jest dużo 
strzelaniny, huku i tentenlu. 
Żeby ostatecznie skończyć z pięknym, 

ron1antycznym ~leksykiem, \vpon1nimy o 
„Czło"·icku z postoju", z dawno nic,vicłzia
nym Richarden1 Dix'em - historia oczy,vi
ście wojenna. 

A teraz przenieśmy się "·raz z filmem 
„\Vściekły Kapitan" do Australii, gdzie an
gielscy przesh:pcy ciężką pracą na kolonii 
karnej napra\viają błędy swego życia. Nie
zmiernie ciekawy fi!m obsadzony jest zna
nymi twarzami: June Lang, Virginia Field, 
Brian Aherne i Victor Me Laglen. 

Nie lekkie życie mają także bohatero,vie 
filn1u „Union Pacific" - zrobionego przez 
Cecila b. de Mille'a podług dawnych, do
brych tradycji, \V którym wiele się dzieje, 
a mało się mówi. Jest to no,voczesna wersja 
„Ognistego potwora" i sprowadza nas do o
kresu . budo,vy pierwszych „dróg żelaznych" 
- jesteśmy więc znowu na szlaku piónicrów 
i znowu zobaczymy \Valki z Indianami, ka
tastrofy pociągów, sabotaże itp. Grają Joel 
Me Crea, Robert Preston, Barbara Slanwyck. 
Jak wszystkie filmy De Mille'a i len ma 
S\\~oją . szlachetną tendencję. 

Szlachetnymi tendencjami przepojony jest 

film „Ulice New '"orku", na\\·ołujący do 
czystego, suro,,·ego życia i do pon1agania 
bliźniemu. Holę gł(nvną odh,·arza .Jackie Co
oper. 

Inny ntłodociany g'Yiazdor, ~fickey 
R?on~)> . znajcłzie z pe,vnosc1ą nowych 
\v1elb1c1eh \Y tych \Yszystkich, którzy obej
rzą „Rodzin~ Hardy··. - Obok niego ~ . -
"·yhvorny Le" ·is Stone i no,va zdobycz e
kranu Virginia Grey - jako kusicielka. 
Dużą rol~ 111a młodociany g'viaz<lor o nla

ło znanyn1 naz,visku - to Billy Cook, ja
ko 10-cio letni synek Ireny Dunne i Fred.'l 
~le ~I urray, którzy ''" „Zaproszeniu do 

„ • '<li • • • 
szcz~sc1a przezy,va1ą \Y1ele <lran1a t1)"· oso-
histych. Konccrło\\·y zesp<'•ł uzupc;niają: 
C.harlie Ruggles i \\.i"lian1 Collier Sr. 

Hó,vnicż nic łat\\·e życic jako p3ra 111ają: 
~_lyrna Loy i Rohert l~aylor, kt1">rzy poznają 
s1~ ze sohą ". fihnie „ \\·esoła noc„. ~lvrna 
Loy h('clzie jeszcze raz oclhvarzać popul;rną 
rol~ n1łodej i lekko111yśln ej rnilioncrki. 

~ato1niast osobą calko"·icie trzeź"·ą 1 
Ś\viado1ną \Yłasnych dąże1i jest Alice Fave 
kt1">ra ze s\\·yn1 czarujący111 partncren1 z „~r: 
kicstry Aleksandra·· - Tyronc Po,ver·em u
każe si~ '" „Różach i \Vaszyngtońskiego 
sk\vcrku" ' - filmie z da,,·nej szczęśJi,vej e
poki prohibicyjnej, kiedy to gangsterzy 
a111erykańscy trudnili si~ dostarczaniem 1ni· 
lionero n1 "·ódki, a nic pory\vanien1 ich dzie
ci. Alice Fayc jest młodą ambitną g'viazda 
re,vio,vą,a piosenki oprócz niej 'vykony,va 
la~że Al Jolson, którego po dłuższej przcr
\VIe zobaczymy zno"·u na ekranie. 

\Vie~e o gangsterach i zbrodni będzie ". 
„Slcpej uliczce" - "" którym to dramacie 
Chester Morris mistrzo,,·sko odtwarza zbro
dniarza. Jego kreacja jako ściganego 
n1ordercy, znajdującego schronienie u profe
sora psychologii - stoi na wyżynach tego 
rodzaju ról. Cały zespół pozostały jest do
skonały z Ann Dvorak i Ralph Bellamym 
w roli profesora - na czele. 

Oczywiście, gdzie zbrodnia, tam i policja. 
Będzie jej wiele w nowym filmie serii „Bul
dog Drummonda", którego znowu zagra John 
Ho\vard - obok Heather Angel i Reginalda 
Denny. 

Żeby jednak czytelnik nie pomyślał, że 
"-ytwórnie amerykańskie na nowo rozsma
ko,Yały się w dramatyczno - rewolweró
"·ych filmach "·spomnimy o kome
diach. „Orszak \veselny" - to zabawny 
splot niepra\\·dopodobnych historyjek z le
karz:en1 - psychiatrą, którego zagra \Valtcr 
Connolly, i jego pacjente111, którym będzie 
Robert Young. A obok nich Annabella i 
Billie Burke po\\·iększają ogólne „zamiesza
nie na \vesoło". 

Ale zupełnie szaloną komedią, na kł<)rej 
"·idzo,vie z pe,vnością zupełnie zapomną o 
\Vszystkich trupach · fHmó,\· gangsterskich -
jest to „Cudo,vny ś"· iaf' - ". którym dzieją 
się rzeczy zupełnie niespocłzic,vane nie tyll;.o 
dla "·icłza, ale i dla aktora. Po „Pannie Ewie" 
ujrzy1ny zno\\·u Claudctte Colbert, której 
w tyn1 steku nonsensó\v partneruje Jimn1y 
Sle\\·art. 

Sądzę, że to \vy,starczy na ·wczesną je
sień - a o czasy późniejsze także nie po
\vinniśmy się martwić. Już na pewno coś się · 

-'kręci - o czym pomówimy \V numerze 
następnym. 

.J. G. 

LE NARC•IJE B&.tv 



-

ASZ PIER SZY KONKURS 
BACZNOŚĆ, RODZICE! 
szukanzy chłopca od 9 do 14-ta lat, do jed
nej z głównych ról w nowglll fil111ie polskilll 

p.t. ,,B O G A R O D Z I C o·· 
Dla dwóch powodów ,, ... ~tualności" zgodziły się na ogło. 

szenie niniejszego Konkursu. Przede wszystkim - po
nieważ chodzi o film „Bogarodzica", będący niejako dal· 
szym ciągiem pamiętnego filmu ,,Pod Twoją Obronę!" 
i również, jak tamten, przepojony szlachetną tendencją, 
patriotyczną i religijną. 

Powtóre - pragniemy przyczynić się do ożywienia pro
dukcj i polskiej ,,nowymi twarzami", a cóż może być mil· 
szego wśród nowych twarzy, jak nie twarze dziecinne, 
chłopięce? Miałażby Ameryka mieć stały monopol na 
„cudowne dzieci", jak Shirley Temple, Fred Bartholo
mew albo Mickey Rooney? 

Wchodzi tu w grę ambicja naszych filmowców i naszej 
młodzieży ... 
Kontynuując zatem rozpoczęty w poprzednim numerze _ 

konkurs, zamieszczamy poniżej kupon, który po wypeł
nieniu należy przysłać do ·Redakcji ,,Aktualności", War
szawa, ul. Marszałkowska 95 m. 12, załączając 2 fotogra
fie kandydata do roli małego Józia (od 9 do 14 lat) w pro
jektowanym filmie. 

KUPON KONKURSOWY 

lmi~ i naz"·isko . . .... 

Adres .. .. ....... . ... ... ... ... ... ......... . 

])ata urodzcni:t -··· ······ ·-··· ··· ··- ·· ··· ······ ······ ·· ······· ....... . .......... . .... . 

\V zrost ··· · ·· ···· ···-·· · ·-···· · ·····-··-·-··-· -··········--· · ···· · ····-····· · ···· · - ·- -·· - --· --· ··· · · 

Czy jest rnuzykalny? ... 

Czy upra\via sport lub gin1nnslyk«;? ............. . 

Do jakiej szkoły ucz<:sZc7a ? .. 

Czy \vysł~po"·ał '"" filmie luh lcatrzc? 

. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Do kuponu· należy załączyć 2 fotografie. 

(Wyciąć i przesłać do redakcji). 

A oto szczegóły do wiadomości tych wszystkich, których 
interesuje lub dotyczy nasz konkurs. 

Filrri „Bogarodzica" jest dalszym ciągiem filmu „Pod 
Twoją Obronę". W rolach głównych wystąpią: Adam 
Brodzisz, Maria Bogda, Tekla Trapszo, Kazimierz Juno
sza-Stępowski, Tamara Wiszniewska, Czesław Kalinow
ski i w. in. Kierownictwo ogólne spoczywa w rękach Ed
warda Puchalskiego, a reżyserują: Jan Fethke i Henryk 
Korewicki. 

Tytuł filmu przypomina słynną, heroiczną i religijną 
zarazem pieśń husarii polskiej, która stała się hymnem 
lotrJków, nowoczesnych „skrzydlatych rycerzy". 

„Bogarodzico" nie będzie zresztą filmem ściśle religij
nym, choć przewodnim jego motywem, :obok gorącego pa
triotyzmu i niezłomnego poczucia obowiązku - jest 

• wiara. 
Ona bowiem towarzyszy śmiałym czynom głównego 

bohatera, lotnika Polaskiego; w jej atmosferze wzrasta 
synek majora, Józio; ona wreszcie kieruje pobudkami in
nych osób - płk. Kowalskiego, kpt. Maniewicza, panny 
Kowalskiej itd. I wreszcie ona prowadzi do szczęśliwego 
końca wydarzeń, pełnych tragicznego napięcia ... 
Fabuła filmu jest na wskroś nowoczesna i aktualna; rpz

wija się ona na kanwie ostatnich wydarzeń politycznych, 
w atmosferze zbrojnego pogotowia i bezgranicznej ofiar-

' . nosc1. 
· Głównym fragmentem - gwoździem filmu - jest lot 
służbo\vy bohatera do Londynu, w ważnej misji państwo
wej. Podczas lotu nad morzem Północnym okazuje się, że 
w samolocie przebywa młodociany pasażer ,,na gapę". 
Jest nim jedyny ukochany synek lotnika, mały Józio, któ
ry wypłatał tego figla ojcu. Sprawa przybiera ~brót tra-: 
gicmy, bo samolot spada do morza; i tu właśnie o~ra 
się dla laureata naszego konkursu sposobność do popisu, 
bo na nim skupia się, przez jakiś u.as, ogólna uwaga. 

Wytwórnia ,,Fernika-Film" ufundowała trzy nagrody 
dla trzech pierwszy wyróżnionych ·przez jury kandyda- -
tów. 

Nagroda I: 400 zł i popisowa rola Józia w ,,Bogaro-
dzicy". 

Nagroda Il: 100 zł i rola epizodyczna. 
Nagroda ill: 50 zł i rola epizodyczna. 
Dalsze szczegóły w następnym numerze. Red. 

~~NOWOSC~ 

PERFUMY 

KWIATOWA .M 
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,,Zgorszenie publiczne" 
w Teatrze Letnim 

Teatr Letni obchodzi \V lipcu b. r. 70-le
cie swego istnienia. Istotnie, „ta kochana, 
stara, drewniana buda \V Saskim Ogro
dzie" ostała się wszystkim zakusom, 
wszystkim gromom krytyki, która od pół 
wieku nawoływała przy każdej okazji do 
burzenia „prowizorycznego" gmachu. 

Teatr Letni zajął jednak stałe. i trwałe 
miejsce w życiu rozrywkoWYffi Warsza
wy, zwłaszcza w okresie ostatnich 20 lat, 
w okresie niepodległości. Wyrobił sobie 
własny styl, własny charakter, własną fi
zionomię. Warszawa polubiła ten teatr, 
całemi latami bawiąc się w nim dosko
nale. 

Dyr. Trzciński, obecny od 2 lat kierow
nik tego teatru, z sentymentem prawdzi
wego , .człowieka teatru" nadał jubileuszo
wi sze1 szy charakter - zarówno przez 
swoje artykuły w prasie i felieton radio
wy, jak i przez uroczystość "'! sam~m .tea
trze, gdzie uczczono 70-letniego Jubilata 
ładnym wierszem okolicznościowym świa
topełka Kai-Pińskiego. 

Wystawiono równocześnie 100-procen
tową farsę austriacką „Zgorszenie pu
bliczne" pełną zabawnych nieporozu
mień sytuacyjnych i graną z werwą i hu
morem przez niezawodnego Orwida, z 
rozmachem komicznym przez Zaklicką, ja
ko tancerkę murzyńską, Kwaskowskiego, 
Stojowską . (\vdzięczny debiut na tej s~e
nie) przez kapitalnego Grabowskiego "i i~. 

„Zgors.4:en~e publiczne" przetrwa, zdaJe 
s:ę, do jesieni na tej scenie. 

,,Oatro.iniel łwle.io malowane'' 
w T eałrze Małym 

Teatr· Mały grał w ciągu miesiąca (a od 
połowy sierpnia grać będzie w dplszym 
ciągu) zabawną komedię satyryc~ną Fa~
chois „Ostrożnie, świeżo malowane", ~dz1e 
autor demaskuje chciwość ludzką w zero
waniu na pośmiertnej sławie . zapozna-
nych za życia geniuszów. . 
Dużo w tej komedji prawdy w obnaza

niu niskich stron natury ludzkiej, dużo 
ostrych uśmiechów, dość bezlitosnego 
smagania ludzkiej obłudy, tępoty i zakła
mania. 
· Komedyjka ta dała pole ujawnienia się 
raz jeszcze świetnego talentu Jacka Wo
szczerowicza, który w roli prowincjonal
nego lekarza, dał całe skarby świetnych 
obserwacyj ludzkiej natury, całe, doskon~
le podpatrzone i świetnie ~~gr~n~ partJe 
komiczne nieomal do drap1eznosc1 docho
dząc w demaskowaniu małości ludzkiej 
natury. ' 

Ten świetny talent aktorski, poparty za
wsze niezwykłą starannością pracy i prze
d.zi wnym umiarem wyrazu, - należałoby 

pokazać w rolach wielki.eh, .d~j~cych. ~le 
do całkowitego „wygrania się i wyzyc1a. 

W innych rolach na pochlebne wyróż
nienie zasługują: Buczyńska, Bogdańska, 
Stępniówna, Kurylukówna, Grolicki, But
kiewicz, Buszyński i Kaliszewski. 

,,Lłnlqcy ałrumlet\'' I ,,Gai łwlęty'' 
w Teatrze Narodowym 

Teatr Narodowy \V ciągu zgórą miesiąca 
grał angielską sztukę „dozbrojeniową" p. 
t. Lśniący Strumień" Morgana. Rzecz 
po;~szała się w kręgu zagadnień obrony 
przeciwlotniczej i na tern tle. rozsnuł au
tor wątek miłosnej intrygi między ofice
rem-wynalazc~ a młodą matematyczką. 

Utwór aczkolwiek wybitnie interesują
cy, nie ~kał większego powodzenia -
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mimo doskonałej gry · Gorczyńskiej , Zel
werO\vicza i Białoszczyńskiego na czele. 

Dla kontrastu wznowiono jedną z naj
\Vcs~lszych kcmedyj Flersa i Caillaveta, 
„święty Gaj ", w której głównym tematem 
jest satyra na orderomanię, protekcjo· 
n izm i t. d. we współczesnej Francji -
tak dob1 ze jak i gdziekolwiek indziej. 

Pewne aluzje satyryczne nabierają w tej 
chwili na naszym gruncie specjalnie pi
kantnego posmaku ... 

W głównych rolach wystąpili: Gorczyń
ska, która, jak zwykle, czaruje swym de
likatnym wdziękiem, Zeliska, coraz peł
niej rozwijająca się aktorka w rolach sa
lonowych, podszytych satyrycznym komiz
mem; Chodecki, niestety, ma za mało ko
mizmu, jest raczej - jak zwykle - za 
melancholijny. 
Jakkolwiekbądź, ,.święty Gaj" może li

czyć na dłuższe powodzenie, a w czasach 
upałów i alarmów „przedwojennych" -
daje widzom zdrowy śmiech i miłe wy
tchnie .'\ie - po dniach, przesyconych ża
rem i niepokojem. 

I 

. ' 

.va doroc:nym festynie Zrv. Autoróiv 
Dramatyc:nych rv salonach Hotelu Eu· 
ropej.~kiego królowq Alody Letniej ::o· 
stała wybrana urocza artyst1'.-u Teatru 

Nar_odowego p. .Vina Śivierc:ewska. 

,,Szczęłliwe dni'' w Ateneum 
Ateneum" w okresie letnim dało ur

lop swoim „matadorom": Jaraczowi, Pe
rzanowskiej, Chmielewskiemu, Łuszczew
skiemu i innym, oddając scenę do dyspo
zycji - młodości i aktorskiej młodzieży. 

Zagrano „Szczęśli we dni", przemiłą ko-

SZEWC. 

T E A T
R AL NY 

medyjkę - \V wykonaniu młodziutkich 
aktorek i aktoró\v: Nobisó\vny, Jagny Ja
neckiej, Anusiakówny, FijewskiEgo, Rako
\vieckiego, Pośpiełowskiego. 

Wszyscy oni grają z \vdziękiem i nie
frasobliwością młodości, grają jednak i 
solidną podbudową pracy aktorskiej. któ
r~ im reżyseria Perzanowskiej zaapliko
wała w sposób bezbolesny. 

Oczy\viście , trudno jest mó\vić o gra".1 :-
cach i elastyc:iności poszczególnych t3l~n
tów ; gdy zobaczymy ich \V innych rolach 
- wtedy będzie m::>żna po~ta\v:ć przybli
żone diagnozy. 

W każdym razie niewątpli\ve taler.ty re
prezentują: Jagna Janecka , có. ka nieza
pomnianej komiczki Janiny Janeckiej, 
zmarłej niedav.:no; Tadziu Fijewski, rze
telny w każdej roli i rólce, zachłanny w 
prawdzie, szczerości i bezpośredniości; Ra
kowiecki, który szczęśliwie porzucił płyt
kość operetkową i daje dużo wyrazu i 
prostoty, ~rzy niezawodnym wdzięku; No
bisówna, która już kilkakrotnie („6-te 
piętro") zaakcentov.tała swoją szczerość i 
własny ton. 
Słowem, plon wybitny, a wieczór prze

miły. 

,,Orzeł·_ czy Rzeszka'' 
w Teatrze ,,Ali Baba'' 

Na terenie ,.Ali Baby" obserwujemy od
rodzenie rewjo-kabaretu. Zwłaszcza obec
ny program o wybitnej nucie satyry po
litycznej (contra „oś Hitler - Mussolini"), 
ze świetnymi tekstami Hemara i innych
w wykonaniu Zimińskiej , Benity, Sempo
lińskiego, Krukowskiego, Ruszkowskiego 
i innych - ma wybitne i zasłużone powo
dzenie. 
' Aktualna satyra, podana w formie ar

tystycznej tekstu i wykonania - oto 
wskaźnik, co w tej chwili przyciągnąć mo
że widzów do rozgrzanych sal teatralnych. 

O tern kierownictwo „Ali Baby":nie mo-
ze zapominać i nadal. J. Z. 

Szopka u Pla1tylc6w 
Ciesząca si~ dużyn1 po,vodzcnien1 \Varsza,v

ska Szopka Polityczna ". I. P. S-ic \vpro\\·•1-
dziła cicka\vą ino,,·acjt:. Zan1iast kukiełek 

"·yslt:pują aktorzy ". ogromn):ch mask:ict:, 
przypominających kukły z karna"·ał~ ~IC<'t 
skiego. Pozion1 tcksló\\- łlcn1ara, ~[1nk1e\v1-
cza, Karpińskiego, .Jaren1y i innych - _har
dzo nierówny. Obok picr\vszorzędncgo d1alo-
_gu pp. A. H. i li. H. lub G-roeb~ls, są_ znacz
nie słabsze, np. ~ladan1c Tabo1s, ktor~ bez 
uszczerbku dla całości możnaby usunąc. 

Jeżeli idzie o kukły na \\·yróżnienic zasłu
gują d\\·aj Bccko\\·ie, Chamberlain, a Z\\'łH
szcza Goebbels. 

\Vykonanie piosenek pozostawia ~-i~le ci:> 
życzenia chociaż debiutujący prze~vazn1_c ak
torzy ""Ykazują maksin1um . dobrej ~voh. 

Ogblnc wrażenie z Szopka raczej dodat-
nie. (a.) 

ANTONI 

WYPYSZYŃSKI 
Alberta 5 
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~--------------------------------------------------------------------·----------·~ 
TAXCERKI \V PACZKACH 

Paczka. o kt.'lrej n10\\·a ni<' jest ąni za"·i
niątkien1 z nahytyn1 ło,varc>n1, ani ""<'Sołą 
kon1pani:J. IC'CZ kos tit11nc>n1 łanccznyn1, uży

''"anym przy ~a11cu klasycz~yn1. Po„ fran~u
sku nazv"·a sic: Io zaha"·111e: „łutu , w 1n
nvch kr~jach uży"·a si~ naz"·y francuskiej. 
u- nas zaś orl nieparni<:tnych czasó''" i nie
''"iadon10 cłlaczcgo mc'n,·i sic: na ten kusy a 
puszysty strclj z tarlatanu: „pnczka' '. 

Xa hruk sC'lski1n konkursiC' mi<:<lzynarodo
" ·vn1 okazało si<:, że taniec klasyczny po\\-ra
ca-... Przeżv"·a s\\·c no\\·C' odrodzenie'. Oczy
"· iści<' już· nic "" tej f or111iC'. co poprz<'<lnio, 
nic>co odn<n,·ionej i zn1odernizo,vancj, ale j<'<l
ll<lk. Zn«~"· taniec na palcach, czyli na „poin
IC'·ach" o<lzyskuje utracony terC'n. I znó"· 
„paczki" na scenie'. 

Tołf'Ż coraz '"i<:kszy ruch \vi<lzin1y "' "·ar
sza\\·skich szkołach ta11ca klnsycznc>go. Zro
himy doroczny ich przC'gląd , a zacznicn1y od 
renon1o"·anC' j uczelni lrC'ny Szyn1ańskic j. h. 
hallcrinv Teatru \\"'ielkiego. 

Kształci się tu sporo zdolnC'go naryhku. 
Są to dziC'ciątka, zupełnie n1ale11kie. a \VŚrc')(i 
nich talenty jednak bar<lzo \Vielkie. Og<'llny 
podzhv hudzi np. niespełna czteroletnia ~łi
mi Radmaje\v, córka słynnego lekarza tyhc
łański<'go, o ktclrC'j na\vC't ni(' można po,vie
dziC'ć „cudo'""nC' dzieckQ", lecz raczej „cudo
" ·nc niemo\\·1<:" taneczne. Z " ·ielkin1 zainte
re"·anicm bc:dzicmy śl('dzili za roz"·ojcm i 
rozk"·item tych niepo"·szcdnich zdolności. 

Nieco starsza dzieciarnia. ale też nic prze
kraczająca 1 O lat prz('chodzi najpier'v przez 
solidne ć"·iczenia gimnastyczne. hardzo sta
r:łnnie "·ykony,vanc. ~łałe, ale już kształttH' 
nłlżki dziarsko 'vspinały się \V gór<: strzelistą 
„ś,Yiecą" , kształcąc mi~śniC', co hc:dzic pot('nl 
przyda tnc do szeregu Ć\\"iczC'tl klas~·c.znyc.h. 

Potcn1 zaś popisy\\·ały się uczenn icc slar
SZ('. Prosz<: 111nie tylko ile nic zrozun1i<'ć„. 
Ze „starszych" jeszcze ża<lna nic prz<'kroczy
łn lat„. 18. Podohałv się \Vi<;-c: Basia Fandri 
''" ognisłyn1 krnko":iaku Nosko\\·ski('go. ład
na i zgrnhnn pannica; Dnnula Kalino"·ska. 
kl<'lra por,vała się aż nn ży"·ioło"·y „Tani('c 
Anitry·• z griego"·skiego ,.Peer Gynta'", nie
przeciętnie uzdolniona ~farysia Krzyszko"·
ska o wielce ohiccujących moż1i"·ościach. 
" ·rl'szcie Hanka \\"<:glarska, lekka. skoczna i 
po,vie"·na '" \valcu Straussa. 

Z roku na rok ohser\\-ując naryhck Ireny 
Szy1na11skicj, cieszę sic:, gdy \vi<lzę post<:p~-. 
Dostrze~am znś je naj\Yyraźniej u .Tanki 
$,viąteckicj, którą U\\"ażałem poprzcdn.io za 
niedostatecznie ruchlhvą. jak gdyhy szty"·ną 
i skrc:po"·aną w ruchach. Pisałem o tym i„. 
dohrzc zrobiłem. Od tC'go jest "·łaśnie kryty
ka, hy "·skazać \vad«;- która po"·inna hyć po
pra"·iona. Rzcczy"·iścic. obecnie ś,viąf('ckn
tańcz:v już znacznit' s"·ohodnicj i spra"·ni('j, 
co też st"·ierdzan1 z radością, ho za"·szc "·ic:
cej mnie cieszy napra"·ione zło, niż dohro ... 
przeciętne. „Szatan" har<lzo zdolnej i a111hit
ncj ~[yszki Zabiełłówny znacznie zyskałh~· 
na "·ykonaniu „palco"~ym". Na „półpalcach" 
nic daje możności ocen zalet tancerki kla
sycznej. ~[aryla Zienie\\•ska ma <lużo tem
peramentu tanecznego, ale słynny „Taniec 
ognia" do muzyki <le Falla to jeszcze zada
nie ponad jej siły, które zdaje się mierzyć na 
zamiary. To w zasadzie chlubne, ale \V skut
kach zgubne. Lena \Veishoffó"-na była po
pra,Yna w "·alcu Chopina, ale \vydaje si~, że 
potrafiłaby \vięcej. 

Osobno o Ewie Idiko,vskiej. Uczy się 
pier,vszy rok, a postępy, że„. „chapeau has'', 
po"·iedziałbym, gdyby się na \vidowni sie
działo \V kapeluszach Jej gawot Czibulki 
miał styl, "·dzięk i na\\·et już stosunko\\·o 
duży poziom techniczny. Do tego urocza a-

parycja i śliczne nóżki. Taniec polski bez
spornie hc:dzic miał z niC'j pociechc:. 

Na dorocznym popisie "·arsza\,·skiej szko
ły hał<'IO\\' C'j prof. Zygn1unta Dąhro,v skiego. 
I. solis tv halC'tu T C'atru \VielkiC'go, ujrzeli ś 
my " . Operze \Varsza,vski('j szerC'g uczennic 
„mistrza ' ' ró"·nież "- pnczkach. 

Sła\va prof. Dąhro"·skiego, jako balctn1i
strza n1u si si<:gać dal('ko poza granice Pol ski , 
skoro " . popisie' hr,1ł~· udział na\\·ct uczC'nni
C('. przybyłe z dalC'ki('j Sz"·ajcarii (Jos!c 
\'C'lli ) oraz z Lot"·y (Sen ta Ozoi(') . Ohecn1c 
zaś tym hardziej, ponic"·aż tegoroczna dy
plo111antka tej uczelni , Franciszka Mannt·nv
na. z<lołała j"szczc 1nic>siąc przC'<l uzyskanien1 
d~·plon111 zdohyć zaszc7.yln<' I\. n1iejscc (przy 
120 "·spt.•łza"·odniczkach ) na ni('da,vnyn1 
hruksclskin1 konkurs ie n1ic.-dzynarodo"·yn1. 

Jej " ·yst\'p na tym popisie hył jego ''"ielką 
atrakcją. Choć już na konkursie nli<:dzyna
rodo"·yn1 udo,vodniła s\voją C'kstraklas<: ta
neczną , tu pono\\·nic zaprez('nfo\\·ała zcłtunic

"·ającą pr('cyzjc: techniczną 'v .. Pizzicato"' 
D('libcsa. Niemal dor(n,·ny"·a j('j l-łalina 
Raurska , ktt)rej "·ale ( ró\\·nież Delih('sa ) hył 
"·zorem układu , "·ykonania i kostiu11111. 
Baurska ma za sohą "·łaśch,· ic już ohjazd 
arlystyczny ka,vału ś"· iata , .łar1czyła ho"·ic111 . 
przez cztery n1icsiącc na :\iS. , .Piłsu<lski111 ' ', 
gdy ten objeżdżał z "·ycicczka111i anierykań
skin1i Rermurly, Antylle, Kubc: i in. · , spy. 
Do tych d"·óch czoło,vych pupilek prof. Dą
hrcn\'skiego dorasta już tal('ntcn1 i dosk~nałą 
techniką l\\·o"·ianka Basia Ritlncr<l"·na , do 
ni('da\\·na j('szczc „cudo"·ne dziecko'' tanecz
ne, dziś już pi~knic rozk,vitający pączek ta
n('czny. Ten .. pączek 'v paczce·· niekicrl y na
" ·et prze"·yższał s"·c s tarsze koleżanki pre
cyzją techniczną, ż,vłaszcza \V Ć\viczen iach 
przygoto\\·a,vczych, ktlffe zaj~ły pi('r\\" szą 

cT.~sc popisu , polegającą na u"·ypuklC'niu 
prz('z jaki to alc111hik ć"·icz('ri , codziennie po 
par(' godzin upra\\·i.anych, n1usi przejść. ?
deptka, by zdobyć laury taneczne. Gdy zas JC 

2ROD~~m 

zdobc:dzie, musi nadal tC' ćwiczenia upra""iać, 
jak np. na\\·C't najznakomitszy \Virtuoz musi 
stale ć"·i czy·ć się 'v gamach czy pięciopal
có,vkach. 
Wśrórl uczennic I kursu, dopiero przy

szłych dyplomantek, uj1n'"'niły już je~dna_k 
cenne " ·alory t.aneczne: jasnowłosa Krysia 
Pilarzó\\·na, \vdzięczna i ujmująca Hanka 
Brzoskt·n,·na „ zręczna i z'vinna Truda Wolf
ranu··"·na oraz już pi«;-knie na brąz opalona 
Jlalina Zapało"·ska. Nałon1iast innyn1 popi
sującyn1 s i ~ nie "·róże: żadnej korzystnej 
przyszłości tanecznej, u'vażając, że niepo
łrzeLnic tylko m~czą siebie i "·idzó\v. 

.\lloda guJia:da 
nową rolę r.v 

Henryk Liński 

----~ 

Brenda Joyce otrzymała 
filmie . ,Piętno Indii" . 
Fot. 20-lh Century-Fox 
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- Dokąd się pańshvo \vybierają na lato 
- - oto pytanie które zad3ją nan1 \Y kinie, 
ka,viarni, na dancingu, na plaży - g<lziekol
,,-iek przy jdzicn1y. 
~ Jeszcze nic 'vie1n, przypuszcza1n, że 113cł 

111orzc, albo \V góry - odpo,viadają pa no
\Yie. 

„Albo nad morze, albo \V góry"... Na ta
kie . po,vicdzcnie n1ożc sobie poz"·olić tylko 
k~'valer, lub rnąż, który bierze urlop.„ od 
żony. 

Jeśli jadą ra~em, \YÓ\\-czas jest gorzej„. 
Pano,vie \V S\\·ej Ś\vi<:tej nai,vności nic zcłn 

ją sobie spra,vy, że panie n1uszą znacz111<• 
\vcześniej \viedzicć, gdzie sp<:dzą lato. 

- Ależ rozun1ie1n - upiera si~ 111ałżo11ek 
- przecież góry sq na jcdnyn1 kra1icu Pol-
ski, a n1orzc na drugi1n. Przypuszczasz że 

nie 'viem, że są od siebie odległe o kilka
set kilometró,v? 

Kilkaset kilo111etró"·„. 
- Ależ gdyby to było tuż obok, to przcc1ez 

nic 1nogę się ubrać na plaż<: \V g<'.rskie huty 
i krótkie spodnie, a \V góry iść }V długin1 , 
białym płaszczu plażo,vyn1, o kh'lry1n 111arzt: 
już cały rok - tłtnnaczy niccicrplh,·ic n1ał
żonka. 

- Ach '"i~c o to ci chodzi? Nic po1ny
ślałcn1 o ty1n„. 

Nie po1nyślał. .. 
A pani 'vłaśnie myśli. ~lyśli już od 1nic

siąca, co sobie spra,vić, Z\vłaszcza, że jeszcze 
nic \vie, dokąd pojedzie.„ 

Niech się pani nie n1arhvi. Postaratny sit; 
jej dopon16c. 

A \vięc przypuśćn1y, że Pani jedzie \V gc)ry. 
Pani jest młoda, i chce chodzić na \vy

cicczki, a nic gnuśnieć \V lokalach 
Obowiązuje \vięc prostota stroju. 
n,vie, trzy skromne jasne sukienki, ko

niecznie krótkie m<:skic spodnie, podpinnne 
pod kolanem lub spódnica - spodnie. 

Buty górskie dobrze podkute i \vygodnc 
sandałki na płaskin1 obcasie dopełnią sporto-. 
\vej całości stroju. 

Inaczej nad n1orzem. O, tu może pani '"Y
kazać swoją pomysło,vość, tłumioną przez 
cnłą długą zimę pod ciężkim futrem. 

Co \vkładamy idąc na plażę? 
Płaszcze długie obcisłe \V pasie i bardzo 

kloszo\ve u dołu będą z~nvsze cieszyły si.; 
po\vodzenien1 u pań, które nie są zbyt smu
kłe. ~fodniejsze są jednak krótkie płaszczy
ki lub całe komplety, składające się z shor
tó\v, bluzki, spódniczki zapinanej od góry 
do dołu na guziki i e\ventualnie żakiecika. 

Ile kon1binacji koloró'v można tu pięknie 
\\·yzyskać r 

Albo jakie śliczne są sukienki plażo,vc, 
n1ające górę zakończoną kołnierzykiem, a 
dtugość shortó~v, kloszowe czy pliso'\\·ane. 

\Vdzięczny byłby taki strój np. z fu1aru 
\V groszki. 

Jeszcze jedna odn1iana: san1a spódniczka 
z oddzielnym opalacze1n i do tego bolerko 
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luh nlarynarka, ( oczy,viścic bez kołnierza i 
klap). 

\Vszystkó to zainteresuje przede \vszystkin1 
panie, które nic bardzo lubią słońce. 

Dla nich są ró"-nicż, n1odnc \V tyn1 roku 
\Vielkie słon1kowe kapelusze jakby ży,vcen1 
przeniesione z ka,viarni na plażę, tylko je
szcze \viększe i bardziej koloro,ve. 

A jeżeli pani jest na to za nlała, to bardzo 
hvarzo,va jest chusteczka 'viązana z tyłu gło
"'Y z daszkiem nad czołem. 

A propos „za mała". To poj~cie przestało 
istnieć. To nie żart. 

Nie ma już największego wroga pięknych 
i śn1iałych strojów. 

Pani jest duża! 
Pani nosi koturny. 
Pantofelki ze skóry, . płótna, rafii, na po

deszwie dre,vnianej, skórzanej, korko,vcj -
ale zawsze 'vysokiej na parę centymelró,v. 

Czy to nie cudowny wynalazek? 
I jeszcze jedna no,vość. Dla pań o zhyt 

pełnych kształtach wymyślono kostiun1y ką
pielo\ve, ściągane gumą„ które ś'victnic o
blegają i :uwysn1uklają figurę. 
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Ale niech Pani, broll Boże, nic kładzie 
takiego kostiumu na przejażdżkę motoró,vkq 
czy żagló,vką. Radzin1y wtedy \vłożyć dłu

gie n1ęskie spodnie z sznrej flaneli lub "" ko
lorze bleu marine i trykoto,vą b~uzcczkę. 

Podobny strój nadaje się też na \vyciecz
kę samochodem. Włosy chroni od wiatru 
odpo,vicdnio złożona chusteczka. 

Nic "·olno zapomnieć, że nad 1norzen1 by
\Yają dni chłodne. \Vtcdy najodpowiedniej
sze są spodnie i różnokoloro\ve S\vetcrki, 
wysoko zachodzące pod szyję z \vpuszczo
ną do środka kontrasto\\-ą, jaskrawą apasz
ką. 

Jeśli idzie o drobiazgi plażowe, jak tor
by, paski, chusteczki - to polegan1y na in
wencji Pani. 

\Vszystkie te stroje bardzo nie,vie1c kosz
tują. 

Robione są prze,vażnic z płótna czy kre
tonu i - \Vybaczcie nli piękne Panie -
przy odrobinie czasu i dobrej \voli, "~ i~k
szość z nich można zrohić s:uncj. 

Anita Kier 
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- -- - - - - --- - -- - Słońca, lo 'fa.d.oi>ć 
Nareszcie lato! Witamy je z radością , a

le równocześnie i z pewną dozą ostrożno
ści. Pamiętać należy, że słońce , jak każde 
lekarst\vo, tylko umiejętnie dawko\.vane, 
leczy, nadużywanie zaś jego energii moż0 
spowodować nietylko ciężkie schorzenia v.; 
postaci oparzenia, lecz ogólne zatrucie, po
rażenie, a nawet i śmierć. 

Za to umiejętne korzystanie z dobro
dziejstw słońca stano\.vi znakomity lek n3 
różnego rodzaju dolegliwości organizm1i. 
Cały szereg ciężkich schorzeń natury ogól
nej leczymy słońcem , a więc przede \vszyst
kim złą przemianę materii , otyłość , \\·yczer
panie, anemję, nerwicę, gruźlicę itd. Słoń
ce jest również czynnikiem leczniczym przy 
wielu chorobach skóry np. przy trądzik;.1 , 
wypryskach itp., oraz ma ono niezastąpiony 
\vpływ na porost włosów. 

Dobroczynne działanie promieni s!onecz
nych polega na tym, że padając na obnażc
ną skórę, wywołują przekrwienie, to zna
czy rozszerzenie najdrobniejszych naczyń 
krwionośnych skóry. Dzięki temu następuje 
lepsze jej ukrwienie, szybszy obieg krwi, 
wzmożona przemiana materii. Pod \vpły
wem słońca wzrasta ilość czerwonych ci .1-
łek we krwi, co powoduje silniejsze i głęb
sze oddychanie. Daje się zaobserwować 
również zwiększenie się pocenia, a więc 
silniejsze wydalanie z organizmu szkodli
wych substancji. Zwiększa się odporność 
organizmu przeciw wielu chorobom: Słon
ce działa bakteriobójczo, a poza tym wpły
wa łagodząco i kojąco na system nerwowy. 

Na kąpiele słoneczne wybieramy zazwy
c.iaj miejsca nad brzegami rzek, jezior i 

czystych sadzawek. Nad wodą bowiem pro
mienie słoneczne działają silniej. 

Najnowsze badania lekarskie wykązują , 
iż najlepszą porą dnia do używania kąpie
li słonecznych są godziny od 9 do 12 rano. 
W tym czasie piasek i kamienie są mniej 
nagrzane, a powietrze zawiera mniej pa
ry wodnej. 

Najlepiej opalać się chodząc. Głowa mu
si być osłonięta lekkim okryciem lub naj-

lepiej parasolką , a oczy przysłonięte ciem
nymi okularami. 

Ciało należy stopnio\vo przyzwyczajal; 
do promieni słonecznych. Najlepiej jest 
pierwszego dnia opalać tylko ręce i nogi 
przez 10 minut. Drugiego dnia opalać już 
całe ciało przez 15 minut. W ciągu następ
nych dni przedłużać czas trwania kąpieli 
codziennie o 20 minut. Stopniując można 
dojść do większej wytrzymałości i naświet
lać całe ciało przez 2 - 3 godziny codzien
nie z pożytkiem dla zdrowia. 

Osoby o skórze wrażliwej, zwłaszcza 
blondynki i rudowłose, powinny jeszcze 
ostrożniej postępować przy stopniowaniu 
naświetlania 

Po kąpieli słonecznej wskazany jest na
trysk o temperaturze 20 - 25 st. C., 
względnie kąpiel jednorazowa krótka \'.' 
rzece lub morzu. Następnie należy się do
kładnie wytrzeć i położyć na pół godziny 
w cieniu, Unikając przeciągów. 

Aby uzyskać jednolity kolor opalonej 
skóry, należy ją umiejętnie przygotować 
do kąpieli, stosując w tym celu odpowied
ni preparat. 

Racjonalnie przygotowane środki na o-· 
palenie przeciwdziałają zbytniemu wysu
szeniu skóry, zapobiegają zmarszczkom o
raz usuwają ewentualne spierzchnienia. 
Staranny dobór kosmetyków ochronnych 
pozwala na korzystanie w pełni, bez oba
wy z kąpieli słonecznych. 

Preparatów na opalenie nie należy mo
cno wcierać, lecz lekko smaro\vać skórę , 
tak, aby promienie słoneczne mogły się 
załamywać na jej natłuszczonej powierz
chni. Na rynku kosmetycznym znajduje się 
szereg wyrobów firm o solidnej marce 
krajowej, które działają równocześnie o
chronnie i odżywczo na skórę. 

W razie niemożności nabycia .odpowied
niego preparatu na opalenie, można st~
sować zastępcze środki domowe, jak np. 
śmietanę krowią lub kozią, smalec gęsi, 
olejek migdałowy itp. 

Nie powinno się używać do opalania 
waseliny lub gliceryny. Waselina nieodpo
wiednio oczyszczona, jako produkt ropy 
naftowej, może draźnić skórę i powodować 
wypryski. Gliceryna, jako alkohol, zamiast 
natłuszczać, wysusza skórę, powodując 
zmarszczki. 

Higieniczne preparaty do opalania oraz 
stopniowe przyzwyczajanie skóry do pro
mieni słonecznych zapobiegają pojawieniu . . . . , . , 
się zaczerwieruen 1 oparzen. 
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W wypadkach zaczerwienia skóry, swę
dzenia, pieczenia, a także w razie zbyt 
przyśpieszonego tętna, uczucia zmęczenia. 
lub duszności. należy kąpiel słoneczną 
przerwać. . 

Osoby, które mają skłonności do piegów, 
podrażnień skóry, względnie, które opala
ją się nierówno, powinny unikać słońca. 

Jeżeli w czasie stosovvania kąpieli słone
cznych następuje zbyt duży ubytek na 
wadze, ponad 2 klg. tygodniowo, należy 
kąpiele słoneczne przerwać, lub ograniczyć 
czas ich trwania. 
Kąpiele słoneczne są przeciwskaza~e 

dla osób gorączkujących, chorych na ser
ce, lub cierpiących na kamienie żółciowe, 
przy zwapnieniu naczyń krwionośnych 

Dlatego też bardzo ważn2 jest uświado
mienie sobie, że kąpiele słoneczne są za
biegiem poważnym i winny być stosowa
ne wyłącznie z polecenia lekarza. 
Najważniejszym wskaźnikiem przy sto

sowaniu kąpieli słonecznych jest samopo
czucie, które w większości \\JPadków de
cydować powinno o kontynuowaniu lub 
zaniechaniu kąpieli. 

Puder „S u d o r y n" 
i płyn „Sudor" Ap. Ko
walskiego usuwają pot 
i niemiłą woń ciała. 
Oto środek, który za
pewni Wam świeżość, 
rzeikość i powodzenie. 
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Włodzimierz Kowanko - lwórca polskiego filmu rysunkowego 
„Nic nowego nie ma pod słońcem" -

powiedział Ben - Akiba, ale od tego cza
su wiele się zmieniło. Dzieją się takie rze
czy o których i filozofom się nie śniło. 
Technika i wiedza idą naprzód milowymi 
krokami. Powstały zupełnie nowe dziedzi
ny wiedzy, techniki i sztuki. Film, który 
narodził się w naszej epoce i którego ko
losalny rozwój odbywa się na naszych o
czach, jest zupełnie nową odmianą sztu
ki. Film zatrudnia tysiące ludzi, rozpo
rządza milionowymi sumami. Na jego u
sługach znajdują się setki inżynierów, te
chników, architektów, artystów Wśród te
go kosmosu zupełnie odrębną \vyspę sta
nowi film rysowany. Pierwsze kreskówki 
ubogie w pomysły, ubogie w wykonaniu a 
najważniejsze, pozbawione dźwięku, były 
jednak zapowiedzią tych arcydzieł żywego 
malarstwa, które obecnie możemy podzi
wiać na wszystkich ekranach świata. A
meryka, która jest prawdziwym edenem 
filmii , film rysunkowy dźwignęła na wy
żyny dotąd nie widziane. Po dłuższym o
kresie produkowania filmów krótkometra
żowych, tytani amerykańskiego filmu kre
skowego przystąpili do produkcji filmów 
kreskowych, pełnometrażowych. W zimie 
mieliśmy możność oglądania v.· Polsce fil
mu „Królewna Śnieżka". Jakie niezatarte 
wrażenie pozostawia na widzu ten obraz, 
nie trzeba pisać! Natomiast wielu intere
suje, jak taki obraz powstaje. Jak to się 
dzieje, że rysowani bohaterowie bezbłęd
nie grają swe role, doskonale mówią, śpie
\vają, jednym słowem żyj ą! Chcąc od
słonić tajniki produkcji filmów rysunko
wych, przed naszymi czytelnikami, posta
nowiliśmy uzyskać wywiad z Włodzimie
rzem Kowańko. 
Patrząc na obraz rysowany, widz nie 

zdaje, nie powinien zdawać sobie sprawy, 
ile żmudnej pracy mieści się w każdym 
metrze filmu - mówi p. Kowańko. - Od 
obrania tematu do obejrzenia filmu na e
kranie jest długa i skomplikowana droga. 
Postaram się w skrócie przedstawić ją pa-
nom. . 

Po wybraniu tematu, następuje szcze
gółowe opracowanie scenariusza z uwzglę
dnieniem dekoracyj, akcji, tekstów mó
wionych i muzyki. Powstaje tak zwany 
drehbuch. Następnie artysta, specjalista 
ruchu, szkicuje na tysiącach arkuszy pa
pieru kolejne fazy ruchu bohaterów gro
teski. W międzyczasie dekorator przygo
towuje dekoracje. Kiedy sceny ruchu są 
już opracowane w ołówku, oddaje się je 
do rąk grafików. Ci przenoszą, drogą kal
kowania postacie rysowane, na arkusze 
celuloidowe. Następnie figurki zrobione v.y 
konturze na celuloidzie maluje się specjal
nymi farbami. Na jeden metr filmu prze
ciętnie idzie 40 parę arkuszy celuloido
wych. Gdy wszystkie te prace malarskie 
są gotowe, filmuje się kolejno arkusze ce
luloidowe z podłożonymi pod nimi odpo
wiednimi dekoracjami. Z gotowego nega
tywu spo~za się pierwszą odbitkę filmu 
t.zw. kopię próbną. Teraz następuje na
granie pod projekcję. Przed tym uzgodnio
na muzyka z akcją, teraz jest nagrana 
przez orkiestrę patrzącą na ekran, na któ
rym Widzimy akcję poprzednio wykona
ną przez rysowników. Nagrany dźwięk po 
utrwaleniu na taśmie, łączy się z negaty
wem obrazu i kopiuje się jeszcze. raz. W 
ten sposób powstaje film rysowany". 

„Jakie zamiary ma pan na najbliższą 
przyszłość ~ ' - pytamy p. Kowańko. 

- Jeżeli nie uda mi się w kraju wyzy
skać osiągniętych przeze mnie rezultatów 
dziesięcioletniej pracy, będę zmuszony wy
emigrować zagranicę , tym bardziej, że 
tam proponują mi stworzenie odpowied
niego warsztatu do produkcji filmó\v ry
sowanych zwykłych . kolorowych i fil
mów rysowanych plastycznych według 
mego wynalazku. Przyznam się szczerze, 
że niechciałbym opuszczać kraju - ale 
niestety, nie mam tu możliwości należy
tego wyzyskania rezultatów mojej pracy. 

Tyle, cośmy się dowiedzieli od młodego 
pioniera polskiego filmu rysunkowego. 

W ostatniej chwili dowiadujemy się, że 
jedna z najpoważniejszych placówek fil
mowych w kraju zainteresov;ała si~ 
rewelacyjnymi pracami młodego filmowca 
i ma mu zamiar powierzyć realizację fil
mu pełnometrażowego - rysunkowego. Mu
simy z uznaniem podkreślić stanowisko tej 
placówki, która od razu oszacov;ała z pun
ktu \Vidzenia handlowego i prestiżowego 

zrealizowanie pierwszego w Europie filmu 
rysunkowego pełnometrażowego. 
Całe szczęście, że nareszcie w naszej ro

dzimej produkcji znaleźli się ludzie, nie 
bojący się nowatorskich poczynań. 

Bun1n1y - bohalf:r fiłrnóiv rysoivnnycfz . 

Martyrologia narodu w jarzmie okupacji 

Wielki film ,,SIOSTRY ARMII'' 
\Vojna ner\vÓ\v tr\va„. S,viat oczekuje \via

domości, któraby \vyjaśniła ''" sposób zdecy
do"·any sytuację. Nie,viadomo, jak to „"·y
jaśnienie sytuacji" będzie \vyglądało. Być 
n1oże, że trzeba b~dzie stanąć \V obronie 
S\vych pra,v, S\vej \vłasności i \volności. .. 

Już teraz całe społeczeńst\\·o zaraporto\va
ło Ś\viatu przez usta S\voich naj,vi~kszych 
ohy,vateli goto\\·ość do \"\·alki z każdym, kto 
ośmieli łby się "')·ciągnąć rękę po cudze do
bra. 

Zbyt dobrze, zbyt dokładnie zdajemy so
bie "·szvscy spra,vę z "\\·artości osiągniętej 
drogo "·olności. Pamiętamy dokładnie, co 

Sonia Henie - nie na lodzie, lecz na 
plaiy- przedstaivia oryginalną p1zamę . 

Fot. 20-th Century-Fox 

nam dała opieka obcych, czyli t. Z\\' . oku-
pacja. . . 

\V takim to historycznym momencie n1e-
z"·ykle aktualnyn1 siał si<; filn1. francuski p. 
t. „Siostry Armii". „Socurs d'Armes". Filn1 
obrazujący n1arlyrologi~, ucisk, jakiemu 
poddali 'volny do nieda\vna naród . „z"·y
ci~zcy". Lecz \Yolny naród na,vet \\"o\\·czas, 
gdy n1u hrutalna przen1oc najcź.dźcy odeb~a~ 
chciała pra,"\·o do życia - umiał po,vslac 1 

"·alczyć. 
Każdy dom stał się placówką do "·alki z . 

\\-rogiem. \V n1obilizacji sił narodu niemałą 
rol<; odegrała kobieta. ~latki, siostry i cór
ki st\vorzyły jednolity front do \valki z oku
pacją. 

Zobaczy1ny \V ty1n filn1ie kobiet~ - szpiega, 
która poś\\·i~ciła życic dla ocalenia narodu. 
Zobaczyn1y kulisy niemieckich szpiegó\v \\"O
jcnnych. Zobaczyn1y, jak działał tajny \vy
''"iad nien1iecki. .. 

~łocne sceny bohaterskiej "·alki o \volność 
\\"Zruszają \Vidza do łez. 

Film p. t. „Siostry Arn1ii", osnuty na tle 
autentycznych \vydarzeń i faktó\v żyjącej 
jeszcze bohaterki narodo\\·ej, Luizy de Betti
gnies, ".Y,\··ołuje \\·rażenie niesłychanie moc
ne, jako dokument ch\vili. Jest w tym zresz
łil pe,vna analogia do ch\vili obecnej, gdy 
\vodzo\vie naczelni "·ołają, że „świat kobiet 
n1usi być goto\vy do ofiarnych \vysiłkc)"' i 
spełnienia nałożonych nań obo\v.iązkó,v". 
Siostry Armii zrealiZO\\·ał Leon Poirier. 
Film ""Yś"·ietlany był \V Paryżu. Uroczysty 
pokaz filn1u zaszczycili s'vą obecnością: Mar
szałek Petain, generał \Veygand i inne ~o
bistości ze świata \vojsko\vego. 

\Vielkie dzieło produkcji francuskiej spro
\vadzone zostało do Polski przez biuro „Par
ło-Film". 

Film już został zakonlrakło\vany przez ki
no „Stylowy" w \Varszawic. 

Ze względu na swą aktualność i rozmach 
realizacji, „Siostry Armii" wzbudziły szczegól
ne zaintereso\van1e \V kotach "·łaścicieli kin. 

Redaktor naczelny Leon Brun przyjmuje interesantów tylko we wtorki i piątki godz. 5-6 pp. 

Wydawca: Stanisława Tomaszewska Dyrektor wydawnictwa: Tadeusz Skrzyński 
. 

Redakcja - Administracja: Warszawa, Marszałkov.?ska 95 m. 12, tel. 7.35-04. 

Prenumerata: kwartalnie - 1.50 zł, półrocznie - 3 zł, rocznie 6 zł. Konto rozrachunkowe Nr 377. Za gran~cą numer 1,20 zł. 

Ceny ogłoszeń: 1 mm szer. 1 szpalty (układ 3 szpaltowy) w tekście 70 gr., za tekstem 50 gr. Ogłoszenia na okładce i dwukolorowe 
501/e drożej. Wkładki reklamowe po ~pecjalnych cenach. Wydawnictwo odpowiada za omyłki tylko istotnie zmieniające sens ogło-

szenia. Redakcja za treść ogłoszeń nie odpowiada. 

Druk. Ki. Drabczyńskiego, Warszawa, Sienna 33. 
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POLSKIE ZAKŁADY FILMOWE 

,, K O H O R T A'' 
SP. Z O G R. O D P. 

WARSZAWA 
W a r e c k a 1 1 t e I. 5 4 9 - 5 O 

PRZEDSTAWIAJĄ PIERWSZĄ SERIĘ FILMÓW 
N A S EZ O N 1 939 - 40 

SWIETY AnDRZE'J BOB.OLA 
pomnikowy film historyczny 
K. Junosza-Stępowski• Ludwik Solski 

Węgrzyn • Pichelski 

CZARnE DI A m En· Ty 
epos G6rnego Śląska 
St. Wysocka • Z. Kajzerówna 
Ina Benita • Zbyszko Sawan 

I 
konflikt dw6ch narod6w 
krwi polskiei i krwi niemieckiei 
S t. W y s o c k a • Z b. S a w a n 
i nowa gwiazda filmu polskiego 

rewelacyina farsa . 
Zeliska •Węgrzyn 
Kurnakowicz •Fijewski 

PRZYBYLI DO WSI ZOŁnlERZE 
naiaktualnieiszy temat 
Kaizerówna •Kondrat 
F i i e w s k i • „r a d c a S ł r o ń ć" 

!!I niezawodnych tematów! 
!ł rewelacyjnych filmów! 

!!I sukcesów kasowych/ 

Wyłqczna eksploatacla 

,,KO ff ORT A 66 

'• 

' 

• 

' 

I . 



CZY LATEM 

Tragiczna para kochanków 

Edvige Feuillere 

Victor lrancen 

w potężnym ·dramacie p. t. 

DOBRY FILM KASOWY.I JEST ZAWSZE 

' 

Realizacji makomilego raiyaera 
J. d e B A R O N C _E L LI 

nowy sUkces KllA ,,NAPOLEON" w Warszawie 

Eksploatacja: 

.. G A L L I A - F I L M·' WARSZAWA 
MONIUSZKI Nr 10. TELEFON 333-13 S p 6 ł k a • C!> g r a D l C:• o n~ q o!d p o w l • d a l a 1 n o 6 c l q 

~ 

Druk. M. Drabczyńskieg i{>Wai1pwi Sienna 33. 
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