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23 maja 2017 r. klasa IIB, pod opieką wychowawcy oraz  

pani Beaty Daniewskiej, wzięła udział w grze miejskiej, która pozwoliła 

uczniom poznać artystyczną duszę i historię Lublina. Szlak, którym podążali 

drugoklasiści poprowadził ich śladami pisarzy, muzyków, aktorów i reżyserów. 

 

  

Naszym najciekawszym odkryciem okazał się być 7 punkt naszej wędrówki, 

czyli dawne kino „Wyzwolenie znajdujące się przy ulicy Peowiaków 6. 
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Ul. Peowiaków 6 

 

"Corso" i "Apollo" 

W okresie międzywojennym w Lublinie działało sześć kinoteatrów, w których oprócz pokazów filmowych, 

występowały trupy aktorskie, kabarety i variete, a nawet rozgrywały się mecze pięściarskie. Wszystkie 

lubelskie przybytki X Muzy miały świetnie zaopatrzone bufety, a ceny biletów w zależności od standardu 

wynosiły 24 gr, 54 gr i 1,04 zł. Większa liczba kin gwarantowała zróżnicowany repertuar, w którym 

każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

 

Wśród ówczesnych kin na pierwsze miejsce wysuwały się dwa: „Corso” i „Apollo”. 

 

  
 

 

Kino „Corso” mieściło się przy ul. Radziwiłłowskiej 3 (spłonęło w 1944 roku), a jego właścicielami była 

szwajcarska rodzina Schreitterów. Sala kinowa pełniła początkowo funkcję sali do nauki jazdy na 

wrotkach (otworzonej 28.X.1911 r. przez angielskich instruktorów), o czym długo przypominał witraż z 

wrotkarzem u wejścia do kina. Od września 1912 r. sala została przejęta przez pana Kazanowskiego, 

który otworzył tu kino "Oaza"  (słynne z projekcji Nędzników). Po I wojnie światowej zwiększyła się 

pojemność sali kinowej z 240 do 1000 miejsc, co było zapowiedzią nowego kina - "Corso". 

 

Kino „Corso” miało trzy rodzaje miejsc: I, II i III kategorii, najlepsze miejsca miały poduszkowe obicia. 

Liczna widownia kina przy Radziwiłłowskiej składała się z mieszczaństwa, dzieci i młodzieży, ludności 

żydowskiej. To tutaj pokazano po raz pierwszy w Lublinie film kolorowy W cieniu samotnej sosny oraz 

filmy trójwymiarowe, na które widzowie wraz z biletami otrzymywali czerwono-zielone okulary, które 

następnie w odpowiednich momentach nakładali, doznając niesamowitych przeżyć. 

 

Drugie znamienite kino, „Apollo” (późniejsze „Wyzwolenie”), znajdowało się przy ul. Szpitalnej 6 (obecnie 

Peowiaków 6) i było kinem bardzo eleganckim. Sala wyposażona była w uchylane, miękkie fotele, kotary i, 

podobnie jak „Corso”, posiadała balkon. Ponadto u wejścia do „Apollo” znajdował się migający neon, a w 

czasie przerw obsługa rozpylała na widowni wodę kolońską. Zarówno „Corso”, jak i „Apollo”, miały w 
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swoim repertuarze filmy ambitniejsze, jako jedyne stale reklamowały swoje seanse w ,,Ekspresie 

Lubelskim” i ,,Głosie”. (Źródło: Teatr NN) 

a) Zapytajcie dwóch przechodniów, czy wiedzą, co mieściło się w przeszłości przy ul. Peowiaków 6. 

Wykonanie zadania udokumentujcie zdjęciem. 

Pytania zadaliśmy pięciu osobom, ale tylko jedna powiedziała nam, że w przeszłości przy ul. Peowiaków 6 

znajdowało się kino ,,Wyzwolenie” . 

 

 

 

  

 

b) Znajdźcie informacje o innych kinach w Lublinie, które stanowiły konkurencję dla kina „Wyzwolenie”. 

Jakie kina znacie/odwiedzacie w Lublinie?  



4 
 

Kino „Wyzwolenie”, dawniej „Apollo”, było jednym z kin najczęściej odwiedzanych w Lublinie. Miało ono 

również swoją konkurencję. Jedną z nich było kino „Kosmos”, znajdujące się przy ulicy Króla 

Leszczyńskiego 60. Funkcjonowało w latach 1989-2009. Kolejną konkurencją było kino „Robotnik”, 

znajdujące się przy ulicy 1 Maja. 

 

 

 

 

Obecnie odwiedzamy takie kina jak: Cinema City, Multikino i Bajka. 

  
 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia naszej prezentacji 

https://prezi.com/ofodorv7pf7j/2b-lublin-700-lat-miasta/ 

 

https://prezi.com/ofodorv7pf7j/2b-lublin-700-lat-miasta/

