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Wystawa „Niebezpieczeństwo moralne...”. Kina tarnogórskie w okresie międzywojennym 
jest ukłonem w kierunku dziesiątej muzy, która narodziła się wraz z ruchomymi ob-
razami pod koniec XIX w. Zanim kino na stałe pojawiło się w Tarnowskich Górach, 
musiało przejść przez etap postrzegania go jako sztuki jarmarcznej i tandetnej, skiero-
wanej do mało wymagającej publiczności poszukującej próżnej uciechy. Karol Irzykow-
skiw publikacji Dziesiąta muza: zagadnienia estetyczne kina wydanej w 1924 r. napisał: 
„Gdyby dziś urządzić wśród publiczności plebiscyt co do kina, można być pewnym,  
że kino »kwalifikowaną większością głosów «zostanie potępione jako widowisko ordy-
narne, płytkie, demoralizujące, psujące smak, itd.”. Cytat pochodzi z pierwszej polskiej 
monografii poświęconej sztuce filmowej. W okresie międzywojennym aspekt obyczajo-
wy mówiący o demoralizacji przez kino był często podnoszony. Czy może zatem dziwić 
fakt, że również na naszym rodzimym tarnogórskim podwórku ks. infułat dr Michał 
Lewek obawiał się „poważnego niebezpieczeństwa moralnego dla dziatwy szkolnej  
i dorastającej młodzieży”? 

Kino jest widzialnością 
obcowania człowieka 
z materią
Karol Irzykowski, 1924 r.

Ale przecież kino to rozrywka, to sposób na spędzenie czasu. Gdzie zatem znajdo-
wały się tarnogórskie kina w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia? Jaki miały repertuar? 
Kim byli ich właściciele? Czy były uwikłane w politykę? Na te pytania można znaleźć 
odpowiedź zarówno w niniejszym katalogu, jak i na ekspozycji, na którą serdecznie za-
praszam. Pragnę w tym miejscu podziękować jej twórcom – Rafałowi Ludwikowskiemu 
(opracowanie merytoryczne) i Mariuszowi Paluchiewiczowi (aranżacja plastyczna) oraz 
Krzysztofowi Stręciochowi (projekt graficzny plakatu, zaproszeń i niniejszego katalogu). 

Pamiętajmy, że kino, jak mawiał Zygmunt Kałużyński, „bez względu na to, czy chce 
być bajką, czy ambicją, jest przede wszystkim magią i według tego trzeba je oceniać”.  
Życzę zatem magii na każdym seansie, na który się Państwo wybieracie. Nie zapomi-
najcie jednak o dziełach, które powstawały w okresie międzywojennym. Nawiążemy do 
nich podczas oprowadzania po wystawie czy wykładów, które ze względu na zaistniałą 
sytuację – epidemię Covid-19, będą odbywały się online. Pomimo ograniczeń jakich mu-
simy aktualnie przestrzegać zapraszam do indywidualnego zwiedzania. Do zobaczenia 
w Muzeum!

Beata Kiszel
Dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach
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Pierwsze sale kinowe w Tarnowskich Górach powstały jeszcze przed I wojną świato-
wą. Filmy wyświetlano w wybudowanej w 1850 r. przez burmistrza Antona Klausę sali 
teatralnej przy Nowym Rynku 1 (późniejszy hotel Prinz Regent, obecnie pl. Żwirki  
i Wigury) oraz hotelu Glufkego (późniejsza nazwa Goldene Krone) przy ul. Krakow-
skiej 10. Jednak dopiero w okresie międzywojennym, kiedy miasto znalazło się w grani-
cach Polski, doszło do powstania pierwszych przedsiębiorstw, które były prawdziwymi 
teatrami świetlnymi, jak wówczas często nazywano kina. W tym czasie sztuka filmowa 
traktowana była nie tylko jako popularna, choć ciągle kontrowersyjna, rozrywka, ale 
również jako ważny element politycznej wojny propagandowej. Walka ta przybierała 
szczególnie silny charakter na podzielonym między Niemcy a Polskę Górnym Śląsku. 

Pierwszym polskim kinem, które zaczęło działalność w mieście, było Apollo. Istniało 
prawdopodobnie już od 1923 r. w budynku dawnego hotelu Prinz Regent. Początko-
wo jego kierownikiem był Jan Błaszczyk, a od 31 grudnia 1928 r. Maksymilian Witt 
– również właściciel całej kamienicy. W kinie mogło się pomieścić około 500 widzów.  
W 1928 r. Doszło w nim do pożaru podczas projekcji. W 1932 r. Przebudowano fasadę 
i balkon. 

Pod koniec 1930 r. w kamienicy przy ul. Krakowskiej 10 powstał kolejny teatr świetl-
ny, którego kierownikiem został Franciszek Działach. Początkowo przedsiębiorstwo 
miało nazywać się Polonia, podobnie jak znajdujący się w tym samym budynku ho-
tel, ostatecznie jednak otrzymało nazwę Nowości. Kino dysponowało około 650 miej-
scami. Przynajmniej od maja 1932 r. Nowości należały już do firmy Witt i Spółka. 

Rafał Ludwikowski 

Tekst jest uzupełnioną
i skróconą wersją arty-
kułu: R. Ludwikowski, 
Tarnogórskie kina 
w okresie międzywo-
jennym [w:] Rocznik 
Muzeum w Tarnowskich 
Górach, t. V, Tarnowskie 
Góry, s. 125–137.

„Niebezpieczeństwo moralne...”.
Kina tarnogórskie w okresie międzywojennym

Budynek hotelu „Prinz-Regent” przy obecnym pl. Żwirki i Wigury 
1 w Tarnowskich Górach, w którym od 1923 r. znajdowało się kino 
„Apollo”, początek XX w. (ze zbiorów Beaty i Jacka Kalke)
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Kino Nowości przy ul. Krakowskiej 10, okres międzywojenny, 
ze zbiorów Beaty i Jacka Kalke.

Obydwa tarnogórskie kina znalazły się więc w rękach Witta, jednak niewykluczone, 
że Działach przez pewien czas nadal zarządzał Nowościami. Ten pierwszy był właści-
cielem także właścicielem kina Apollo Siemianowicach Śląskich mieszczącego się przy  
ul. Dworcowej. Witt posiadał również dom handlowy Ceres w Tarnowskich Górach przy  
ul. Piastowskiej 3. 

W okresie międzywojennym kinematografia, jako szczególnie ważna dla propa-
gandy państwowej, podlegała cenzurze i kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego w Katowicach. Aby wyświetlić film, należało uzyskać 
jego legitymację (zwolnione z tego były jedynie filmy o tematyce patriotycznej). Prowa-
dzący kina zobowiązani byli do uzupełniania kart rejestracyjnych poszczególnych ob-
razów – między innymi mieli w nich notować informacje o liczbie dni ich wyświetlania.  
W przypadku Górnego Śląska zwracano szczególną uwagę na konflikt polityczny po-
między Polską a Niemcami i jego reperkusje. Według Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego 
często właściciele kin, zarówno Niemcy, jak i – czasem – Polacy, aby nie zrazić do siebie 
niemieckich klientów, usuwali z filmów fragmenty odnoszące się do polskiego patrio-
tyzmu i wojskowości. W ten sposób postępowali także właściciele tarnogórskich kin. 
Według Związku Teatrów Świetlnych na Górnym Śląsku, do którego należeli Błaszczyk 
i Witt, ten pierwszy był niezaangażowanym politycznie Polakiem, drugi natomiast po-
chodził z Poznania i należał do Narodowej Demokracji. Przypadek Witta może wyda-
wać się zaskakujący, ponieważ endecję trudno było posądzać o proniemieckie sympatie.

Nastawioną na zysk postawę właścicieli kin dobrze obrazuje sytuacja, do jakiej do-
szło po ataku na występujących w Opolu aktorów Teatru Polskiego z Katowic. 28 kwiet-
nia 1929 r. artyści zostali pobici z inspiracji narodowych socjalistów i nacjonalistów  
z organizacji paramilitarnej Stahlhelm. Polską odpowiedzią na atak stało się wezwa-
nie do bojkotu niemieckich instytucji kulturalnych oraz dzieł artystycznych, w tym kin  
i filmów. Mimo to, jednak starostwo powiatowe donosiło w maju 1929 r., że tarnogór-
skie kina nadal używają dwujęzycznych napisów do afiszów i filmów, a polskie wy-
świetlane są krócej. Być może właśnie z powodu groźby utraty polskich widzów kino 
Apollo w końcu przyłączyło się do bojkotu. Stąd, według sprawozdania policji miejskiej 
z czerwca 1929 r., w trakcie trzech ostatnich seansów w kinie wyświetlano już tylko 
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polskie napisy. Trwał on przynajmniej do lipca 1929 r., kiedy starostwo stwierdziło,  
że Niemcy pogodzili się z wyświetlaniem napisów tylko w języku polskim. Po krótkim 
czasie sytuacja wróciła jednak do poprzedniego stanu, o czym świadczyły projekcje 
niemieckiego filmu z 1928 r. Ostrożnie z bronią (oryginalny tytuł: Es zogen drei Bur-
schen). Wyświetlano go w kinie Apollo w przeważającej części z niemieckimi napisami 
i orkiestrą grającą niemieckie pieśni wojskowe, co miało wzbudzić oburzenie obecnych 
w kinie polskich widzów. Co ciekawe, utwory te wykonywała orkiestra wojskowa sta-
cjonującego w Tarnowskich Górach 11. Pułku Piechoty. Dodać trzeba jeszcze, że Witt 
i Działach nie przestrzegali wydanego 30 maja 1925 r. przez wojewodę zakazu wyświe-
tlania i umieszczania reklam przed kinem bez pozwolenia policji. Rozporządzenie to 
podyktowane było obawą, że mogą one zawierać szkodliwe dla państwa polskiego treści 
propagandowe. 

Kinematografia w tamtych czasach często wzbudzała także wiele kontrowersji natury 
obyczajowej. Było to źródłem wielu problemów dla właścicieli kin, także w Tarnow-
skich Górach. Osoby odpowiedzialne za edukację dzieci i młodzieży sprzeciwiały się 
temu, że szefowie kin, zapewne z chęci dodatkowego zysku w czasach kryzysu gospo-
darczego, często pozwalali nieletnim na udział w seansach filmowych przeznaczonych 
dla dorosłych. Dyrektorzy tarnogórskich szkół donosili, że wpływa to demoralizująco 
na uczniów, którzy na dodatek często wybierali kino zamiast lekcji szkolnych. Z tego 
powodu Franciszek Krupop, kierujący męską Publiczną Szkołą Powszechną im. Jana III 
Sobieskiego, apelował w październiku 1929 r. do Zarządu Policji Miejskiej, aby zmusić 
właściciela kina Apollo do wydawania pozwolenia na wolny wstęp na seanse nauczy-
ciela dyżurującego, który mógłby przeprowadzać kontrole. Tego samego domagał się 
w lutym 1932 r. Wacław Trojan, dyrektor żeńskiej Publicznej Szkoły Powszechnej im. 
Królowej Jadwigi. 10 listopada 1931 r. jedna z takich inspekcji wykazała, że podczas 
projekcji niedozwolonego dla dzieci i młodzieży włoskiego filmu z 1931 r. Zew ziemi w 
Nowościach znajdowało się 20 nieletnich w wieku od 6 do 16 lat. Witt, zdenerwowany 
z powodu najścia, wyrzucił ze swojego kina kontrolera. Co znaczące, według autora 
doniesienia podczas każdej projekcji na widowni Nowości miało znajdować się kilku 
urzędników, którzy nie reagowali na obecność zbyt młodych ludzi w kinie. 

Obawy przed demoralizacją młodych tarnogórzan wyraził także proboszcz Parafii 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła ks. Michał Lewek w piśmie do starosty Władysława 
Palli-Bocheńskiego  z 5 lutego 1930 r. Duchowny w trakcie kazania ostrzegał rodziców 
przed „niebezpieczeństwem moralnym”, które miało grozić młodzieży w kinie. Zorga-
nizował także spotkanie z dyrektorami miejscowych szkół, na którym stwierdzono, że 
kino Apollo nie tylko umożliwia młodym ludziom oglądanie niedozwolonych filmów, 

ale także obniża specjalnie dla nich ceny biletów. Na dodatek właściciel kina miał nie 
reagować na upomnienia ze strony osób, które poczuwały się do odpowiedzialności za 
wychowanie młodzieży. Według duchownego szczególnie bulwersująca była projekcja 
filmu Pochodzenie człowieka, należącego do kategorii Aufklärungsfilm (niemieckich 
filmów „uświadamiających”, dotyczących seksualności). W odpowiedzi na pismo ks. 
Lewka starosta zarządził policyjne kontrole, które miały sprawdzać, czy w kinach nie 
znajduje się młodzież poniżej lat 17 oraz, czy personel stosuje się do obowiązujących  
w województwie przepisów. Według nich seanse miały odbywać się osobno dla dziew-
cząt i chłopców, a jeśli miały miejsce tego samego dnia, musiały być oddzielone dwu-
dziestominutową przerwą. Zabroniono także projekcji po północy oraz wystawiania na 
widok publiczny fotosów filmowych i ich reprodukowania w ogłoszeniach.

Aby przyciągnąć widzów, tarnogórskie kina reklamowały się na wiele różnych spo-
sobów. Było to jednak utrudnione z powodu wspomnianego wcześniej zakazu. Upo-
mnienia policji skierowane do Witta i Działacha sugerują, że właściciele kin nie zawsze 

Bilet do kina Nowości, 
okres międzywojenny, ze 
zbiorów Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach.
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Fotos z filmu Mogiła nieznanego żołnierza nakręconego 
przez Ryszarda Ordyńskiego w 1927 r., ze zbiorów 
Muzeum Fotografii w Krakowie.

stosowali się do tych przepisów. Roznoszenie ulotek oraz reklamy filmów wygłasza-
ne przez megafon na ulicach miasta wymagały każdorazowej zgody policji. Kontro-
wersje budziła przede wszystkim reklama kina Apollo zawieszona nad ul. Krakowską.  
W maju 1930 r. przeciwko jej „demoralizującemu” wpływowi opowiedział się burmistrz  
Leopold Michatz. Zapewne to jego interwencja sprawiła, że została przeniesiona  
w mniej widoczne miejsce – w przesmyk pomiędzy ulicami Krakowską a Piastowską. 
W przypadku Nowości ważną reklamą była oferta kinowa regularnie zamieszczana  
w prasie – m.in. w „Gazecie Tarnogórskiej” oraz „Nowinach”.

W repertuarze kin dominowały produkcje komercyjne, zarówno polskie, jak i zagra-
niczne. Wśród tych drugich najliczniejsze były filmy amerykańskie, cieszące się zresztą 
wszędzie popularnością. Następne były produkcje niemieckie, zajmujące ważne miej-
sce w kinematografii światowej. Ponadto w mieście żyła liczna mniejszość niemiecka, 
a znajomość jej języka była powszechna wśród mieszkańców powiatu. Oprócz komer-
cyjnych obrazów kina zobowiązane były przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do 
wyświetlania filmów propagandowych, takich jak Hołd pruski czy Przegląd przemysłu 
polskiego z 1928 r. Do tego dochodziły produkcje o charakterze dydaktycznym (np.  
z Instytutu Pokazów Świetlnych), które mogły być pokazywane bez legitymacji. 

W tarnogórskich kinach oprócz projekcji filmów odbywały się także różnego rodzaju 
przedstawienia, które również wymagały każdorazowej zgody policji. Zwykle były to 
występy zespołów muzycznych, chórów, grup teatralnych i tanecznych. Zdarzały się 
jednak przedstawienia, które dziś zostałyby uznane wręcz za kurioza, jak np. poka-
zy estońskiego duetu Roberts, ucharakteryzowanego na żaby i Chińczyków, iluzjoni-
sty Benita Parnello (w programie miał numery takie jak „człowiek o żelaznej głowie”, 
„szach łańcuchowy w trumnie”, „człowiek w płomieniach”, „podnoszenie w powietrzu 
120 kg”), strzelca afrykańskiego Leroya z partnerką, profesora Fudaya – magika i fakira 
– czy trupy liliputów. 

Kino Apollo zostało zamknięte najpóźniej w pierwszej połowie 1934 r. W maju te-
goż roku jego wyposażenie zostało sprzedane, a w miejscu tym urządzono salę tanecz-
ną. Wcześniej, choć być może jeszcze w czasie, kiedy wciąż prowadziło swoją działal-
ność, decyzją Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej kino zostało przeznaczone na 
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schron publiczny. W 1938 r. w budynku otwarto kino Europa, które było prowadzone 
przez Wilhelma Biernata. Nowości przetrwały kilka lat dłużej niż Apollo, prawdopo-
dobnie do czasu, kiedy 15 listopada 1937 r. firma Witt i Spółka została zlikwidowana 
na terenie miasta. Później przejął ją Biernat i od 1938 r. prowadził pod nazwą Świa-
towid. Zamykanie kin było zapewne spowodowane coraz większymi trudnościami fi-
nansowymi właścicieli, którym przyszło prowadzić swoje przedsiębiorstwa w okresie 
ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. O trudnościach tych świadczyły nie tylko 
wspomniane wcześniej kontrowersje wokół niemieckich napisów i sprzedaży biletów 
nieletnim, ale również spór M. Witta z tarnogórskim magistratem o wysokość podatku 
kinowego oraz konflikt o zwrot opłaty komunalnej. Trwał on jeszcze po zamknięciu 
jego firmy i został ostatecznie przez niego przegrany.

Kina działały także w trakcie II wojny światowej, już w nowych realiach politycz-
nych. To przy ul. Krakowskiej w trakcie okupacji nosiło nazwy Neuheiten i Schauburg, 
a po wojnie przyjęło po raz kolejny miano Światowid. Natomiast kino przy pl. Żwirki  
i Wigury działało dalej pod szyldem Europa, a po wojnie zostało ponownie uruchomio-
ne w latach 50. 

Wystawa czasowa „Niebezpieczeństwo moralne...”. Kina tarnogórskie w okresie mię-
dzywojennym ukazuje jeden z najpopularniejszych rodzajów rozrywki w Srebrnym 
Mieście, jakim były ówczesne teatry świetlne oraz umieszcza je w społecznym kontek-
ście niedużego, górnośląskiego miasta z lat 20. i 30. XX w. Ekspozycja prezentowana jest 
w trzech salach. Pierwsza z nich poświęcona jest przede wszystkim dwóm tarnogór-
skim kinom – Apollu i Nowościom – historii ich działalności oraz kontrowersjom oby-
czajowym i politycznym, które wzbudzały. W tej części wystawy znajdują się fotografie, 
bilety, afisze oraz inne pamiątki związane nie tylko z kinami w Tarnowskich Górach, ale 
także tego rodzaju przedsiębiorstwami w innych miastach ówczesnego województwa 
śląskiego. W kolejnej sali prezentowana jest sztuka filmowa z okresu międzywojenne-
go. Znaleźć można w niej informacje o popularnych w tamtym czasie filmach, rów-
nież tych wyświetlanych w Tarnowskich Górach, a także o aktorach, którzy pochodzili  
z Górnego Śląska lub byli z nim związani. W tej części ekspozycji znajdują się głów-
nie programy filmowe, fotosy i fotografie aktorów. Ostatnia sala jest przede wszystkim  

Orkiestra wojskowa 11. Pułku Piechoty w Tarnowskich Górach, fot. Wojciech Pilarczyk, 
1929 r., ze zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górach.
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rekonstrukcją sali kinowej m.in. z kinematografem, krzesłami kinowymi oraz ekranem, 
na którym prezentowany jest w formie cyfrowej nakręcony na zlecenie Rady Narodo-
wej Księstwa Cieszyńskiego w 1919 r. film Śląsk w obrazach. Oprócz tego znajdują się 
w niej także informacje o ówczesnej technice filmowej i muzyce towarzyszącej pro-
jekcjom. Wystawę można oglądać w Muzeum w Tarnowskich Górach od 20 marca do 
31 maja 2020 r. Prezentowane na niej obiekty pochodzą ze zbiorów Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach, Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich 
Górach, Filmoteki Śląskiej, kina Patria w Rudzie Śląskiej, Muzeum Historii Katowic, 
Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum w Chorzowie, Muzeum Miejskiego  
w Tychach, Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Muzeum w Tarnowskich Górach,  
a także z prywatnych kolekcji.

Wybór literatury:
Bednarczyk Ryszard, Kinematograf w sali Klauzy, 
„Montes Tarnovicensis” nr 10, 2002, s. 3.

Bednarczyk Ryszard, Kolęda z Kiepurą, 
„Montes Tarnovicensis” nr 101, 2019, s. 16.

Bednarczyk Ryszard , Teatr świetlny i hotel, 
„Montes Tarnovicensis” nr 93, 2018, s. 13.

Biel Urszula, Śląskie kina między wojnami, 
czyli przyjemność upolityczniona, Katowice 2002.
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