
SZKOLNA BIBLIOTEKA PROPONUJE: 

 

 

FILMY PRZEDWOJENNE ONLINE 

…nie tylko dla koneserów kina, także jako sympatyczny przerywnik między jedna lekcja a 

drugą… 

 

stare-kino.pl poleca też ciekawostki z życia wielkich gwiazd, ich biografie, interesujące 

wywiady i artykuły, jak np.  

• Stanisław Sielański: Mam pełne ręce roboty (1939) 

• Anna Mieszkowska: „Piękna Lucynda”, jak powstała… 

• Wawer, dzielnica z fajnymi ulicami 

• „Ostatnia cyganeria” Tadeusz Wittlin 

• „La vie et le reve au cinema” („Życie i marzenie w kinie”) Pola Negri 

• „Podróże komiczne” Antoni Fertner 

• Tola Mankiewiczówna – słowik na barykadach 

• Odwiedziny w atelier 

• Ciotki słynnych artystów (1939) 

• Ludwik Solski w anegdocie 

listę dostępnych filmów w Internecie 

https://stare-kino.pl/stanislaw-sielanski-mam-pelne-rece-roboty-1939/
https://stare-kino.pl/marian-hemar-piekna-lucynda-jak-powstala/
https://stare-kino.pl/wawer-dzielnica-z-fajnymi-ulicami/
https://stare-kino.pl/ostatnia-cyganeria-tadeusz-wittlin/
https://stare-kino.pl/la-vie-et-le-reve-au-cinema-zycie-i-marzenie-w-kinie-pola-negri/
https://stare-kino.pl/podroze-komiczne-antoni-fertner/
https://stare-kino.pl/tola-mankiewiczowna-slowik-na-barykadach/
https://stare-kino.pl/na-srebrnym-ekranie-norbert-iglowski/
https://stare-kino.pl/ciotki-slynnych-artystow-1939/
https://stare-kino.pl/ludwik-solski-w-anegdocie/


Komedie: 

• Będzie lepiej lub Będzie lepiej (1936) 

• Fredek uszczęśliwia świat (1936) 

• Jadzia (1936) 

• Dwie Joasie (1935) 

• Ada! To nie wypada! lub Ada! To nie wypada! (1936) 

• Robert i Bertrand (1938) 

• ABC miłości (1935) 

• Sportowiec mimo woli (1939) 

 Melodramaty: 

• Dziewczyna szuka miłości (1938) 

• Córka generała Pankratowa (1934) 

• Zew morza (1927) 

 Dramaty: 

• Doktór Murek (1939) 

• Szaleńcy (1928) 

• Dla Ciebie, Polsko (1920) 

• Cud nad Wisłą (1921) 

 Dokumentalne: 

• Polonia Restituta (1928) 

• Sztandar wolności (1935) 

 Polecamy też kilka filmów powojennych: 

• Ulica Graniczna (1948) 

• Pan Dodek (1970) 

• Café pod Minogą (1959) 

• Irena, do domu! (1955) 

• Kapelusz pana Anatola (1957) 

• Inspekcja pana Anatola (1959) 

• Pan Anatol szuka miliona (1958) 

• Żołnierz królowej Madagaskaru (1958) 

https://ninateka.pl/film/bedzie-lepiej-michal-waszynski
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/9345
https://ninateka.pl/film/fredek-uszczesliwia-swiat-zbigniew-ziembinski
https://ninateka.pl/film/jadzia-mieczyslaw-krawicz
https://ninateka.pl/film/dwie-joasie-mieczyslaw-krawicz
https://ninateka.pl/film/ada-to-nie-wypada-konrad-tom
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/9428
https://ninateka.pl/film/robert-i-bertrand-mieczyslaw-krawicz
https://ninateka.pl/film/abc-milosci-michal-waszynski-1
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/9206
https://ninateka.pl/film/dziewczyna-szuka-milosci-romuald-gantkowski
https://ninateka.pl/film/corka-generala-pankatowa-mieczyslaw-znamierowski
https://ninateka.pl/film/zew-morza-henryk-szaro
https://ninateka.pl/film/doktor-murek-juliusz-gardan
https://ninateka.pl/film/szalency-leonard-buczkowski
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/5205
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/5216
https://ninateka.pl/film/polonia-restituta
https://ninateka.pl/film/sztandar-wolnosci-ryszard-ordynski
https://vod.pl/filmy/ulica-graniczna/qff6rjh
https://vod.pl/filmy/pan-dodek/s6skd33
https://vod.pl/filmy/cafe-pod-minoga/gr52zpr
https://vod.pl/klasyka-polskiego-kina/irena-do-domu/hclv69z
https://vod.pl/klasyka-polskiego-kina/kapelusz-pana-anatola/7vm6d1j
https://vod.pl/klasyka-polskiego-kina/inspekcja-pana-anatola/8lm2h53
https://vod.pl/filmy/pan-anatol-szuka-miliona/tvyrwh9
https://vod.pl/filmy/zolnierz-krolowej-madagaskaru/tnrcswl


• Mój stary (1962) 

 Bonus: 

• Vabank (1981) 

• Vabank 2, czyli riposta (1984) 

• Hallo, Szpicbródka (1978) 

https://stare-kino.pl/filmy-przedwojenne-online/ 

 

https://vod.pl/filmy/moj-stary/lft1qe8
https://vod.pl/filmy/vabank/mmwldxr
https://vod.pl/filmy/vabank-2-czyli-riposta/nqn76pv
https://vod.pl/filmy/hallo-szpicbrodka/vjrp2ed
https://stare-kino.pl/filmy-przedwojenne-online/

