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kw. A-IV-26 Wincenty Rapacki (1840–1924)
polski aktor, reżyser
kw. A, rz. 4, m. 28 Honorata Leszczyńska (1864–1937)
aktorka teatralna
kw. B, rz. 5, m. 21, 22 Jerzy Petersburski (1895–1979)
kompozytor muzyki popularnej
kw. C, rz. 4 Józef Kotarbiński (1849–1928)
pisarz, krytyk i aktor teatralny i filmowy
kw. C, rz. 2, m. 1 Antoni Bednarczyk (1876–1941)
aktor, reżyser
kw. C, rz. 1, m. 9 Gustaw Cybulski (1895–1931)
aktor, reżyser, scenarzysta, poeta, producent filmowy
kw. E, rz. 6, m. 18-19 Marysia Nowicka (1913–1934)
aktorka kabaretowa i filmowa
kw. F, rz. 5 Helena Marcello-Palińska (1857–1939)
aktorka
kw. H-II-16/17 Lucyna Messal (1886–1953)
aktorka, śpiewaczka (sopran) i tancerka operetkowa
kw. R, rz. 6 Władysław Walter (1887–1959)
aktor teatralny, filmowy, artysta kabaretowy, śpiewak (bas)
kw. 4-1/2-16 Ludwik Adam Dmuszewski (1777–1847)
aktor, reżyser teatralny, dyrektor Teatru Narodowego, dramatopisarz, dziennikarz,
historyk teatru i wydawca
kw. 3 (blisko od kościoła św. Karola Boromeusza) Salomea Palińska-Kenigowa
(1831/1835–1873)
aktorka, artystka dramatyczna
kw. 13, rz. 1, m. 27-30 Alojzy Żółkowski (ojciec) (1772–1822)
aktor i pisarz
kw. 13, rz. 1, m. 27-30 Alojzy Żółkowski (syn) (1811–1889)
aktor
kw. 14-1-3 Nina Andrycz (1912–2014)
aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, recytatorka oraz poetka i pisarka
kw. 14-IV-22/24 Andrzej Bogucki (1904–1978)
aktor teatralny i filmowy, śpiewak operetkowy, piosenkarz
kw. 20, rz. 6 Kazimierz Kamiński (1865–1928)
aktor i reżyser
kw. 23, rz. 3, m. 6-7 Mariusz Maszyński (1888–1944)
aktor, recytator, malarz, dramaturg
kw. 24, rz. 2, m. 13 Antoni Różycki (1885–1967)
aktor teatralny i filmowy, dyrektor Teatru Miejskiego w Lublinie
kw. 29, rz. 1 Marceli Trapszo (1858/1860–1921)
aktor, reżyser, dyr. teatru
kw. 29, rz. 6, m. 11,12 Witold Kuncewicz (1879–1936)
aktor
kw. 37-1-1 Hanka Bielicka (1915–2006)
aktorka, artystka kabaretowa i romanistka
kw. 59 (4/2) Lili Zielińska (1904–1944)
aktorka, zginęła w Powstaniu Warszawskim
kw. 68, rz. 5, m. 28 Franciszek Petersile (1904–1982)
aktor filmowy i kierownik produkcji

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kw. 66, rz. 1, m. 5 Jan Suzin (1930–2012)
prezenter telewizyjny, lektor filmowy i architekt
kw. 50, rz. 6, m. 26 Józef Zejdowski (1871–1963)
aktor, reżyser
kw. 50 (5/ 19,20) Witold Zacharewicz (1914–1943)
aktor
kw. 52, rząd 1, miejsce 30 Mieczysław Frenkiel (1858–1935)
aktor
kw. 52, rz. 1, m. 30 Tadeusz Frenkiel-Niwieński (1896–1943)
aktor i reżyser w teatrach Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej, artysta
dramatyczny
kw. 53-IV-16 Zofia Lindorfówna (1905–1975)
aktorka
kw. 56, rz. 2 Wiktor Biegański (1892–1974)
aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser, scenarzysta i producent filmowy
kw. 73, rz. 6 Wojciech Brydziński (1877–1966)
aktor teatralny, filmowy i radiowy, reżyser, poseł na Sejm PRL I kadencji
kw. 74 Eugeniusz Bodo (1899–1943) (grób symboliczny)
aktor filmowy, rewiowy i teatralny
kw. 74, rz. 4 Piotr Zajlich (1884–1948)
tancerz i choreograf
kw. 77, rz. 5, m. 16 Kazimiera Niewiarowska (1890–1927)
śpiewaczka operetkowa
kw. 96, rz. 6, m. 9 Kazimierz Junosza-Stępowski (1880–1943)
aktor, jeden z najwybitniejszych aktorów przedwojennego polskiego kina
kw. 102, rz. 1 Helena Buczyńska (1894–1957)
aktorka teatralna, kabaretowa, radiowa i filmowa a także reżyser, tancerka, choreograf,
autorka sztuk teatralnych
kw. 104, rz. 6, m. 14 Michał Melina (1890–1956)
polski aktor i reżyser teatralny
kw. 106-V-17 Henryk Małkowski (1881–1959)
polski aktor filmowy i teatralny
kw. 109, rz. 1, m. 15 Jerzy Pichelski (1903–1963)
aktor teatralny i filmowy
kw. 108, rz. 5, m. 3 Gustaw Buszyński (1888–1962)
aktor, reżyser teatralny
kw. 108 rz. 1, m. 21 Stefan Szwarc (1893–1964)
aktor filmowy i reżyser
kw. 111, rz. 3, m. 30-31 Ludwik Sempoliński (1899–1981)
aktor teatralny i filmowy, reżyser, tancerz, pedagog
kw. 125-I-9 Zula Pogorzelska (1896–1936)
śpiewaczka, aktorka filmowa, teatralna i tancerka kabaretowa
kw. 146, rz. 5 Klemens Mielczarek (1920-2006)
aktor teatralny i filmowy
kw. 154B, rz. 4 Ewa Bandrowska-Turska (1894–1979)
śpiewaczka, primadonna Opery Warszawskiej
kw. 161, rz. 6, m. 9,10 Janusz Warnecki (1895–1970)
aktor teatralny i filmowy, reżyser, dyrektor teatrów Lwowa, Warszawy, Krakowa
kw. 167-III-4 Władysław Hańcza (1905–1977)
aktor filmowy i teatralny, pedagog

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

kw. 167-III-4 Barbara Ludwiżanka (1908–1990)
aktorka teatralna i filmowa
kw. 172, rz. 1, m. 16 Stanisław Stanisławski (1870–1941)
aktor filmowy i teatralny, zajmował się też reżyserią teatralną
kw. 173, rz. 3 Feliks Chmurkowski (1896–1971)
aktor i reżyser teatralny i filmowy
kw. 174, rz. 1 Stanisław Gruszczyński (1891–1959)
artysta, śpiewak (tenor)
kw. 183 (6/15) Janina Romanówna (1904–1981)
aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, reżyser, pedagog
kw. 184-IV-25/26 Józef Redo (1872–1942)
śpiewak i aktor operetkowy (baryton), reżyser teatralny
kw. 189 Irena Kwiatkowska (1912–2011)
aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, artystka kabaretowa
kw. 190, rz. 5,6, m. 24,25 Justyna Kreczmarowa (1918–2008)
aktorka teatralna i filmowa, pedagog akademicki
kw. 190, rząd 5,6, miejsce 24,25 Jan Kreczmar (1908–1972)
aktor filmowy i teatralny, pedagog
kw. 196, rz. 5, m. 30 Wincenty Drabik (1881–1933)
malarz, scenograf; autor 307 dekoracji teatralnych
kw. 197, rz. 6, m. 16 Karolina Lubieńska (1905–1991)
aktorka
kw. 209, rz. 4 Ignacy Dygas (1881–1947)
śpiewak operowy (tenor), pedagog muzyczny
kw. 210, rz. 5 Kazimierz Czekotowski (1901–1972)
śpiewak, aktor i pedagog
kw. 225-VI-15 Karol Hanusz (1894–1965)
aktor teatralny, estradowy kabaretowy i filmowy, śpiewak (baryton)
kw. 229, rz. 6 Tekla Trapszo (1873–1944)
aktorka teatralna i filmowa
kw. 235, rz. 1, m. 8 Wanda Siemaszkowa (1867–1947)
aktorka teatralna, reżyserka, pedagog, dyrektorka teatrów
kw. 236–IV–24 Maria Gorczyńska (1899–1959)
aktorka teatralna i filmowa, dyrektor teatru
Kw. 247-3-9 Zofia Czaplińska (1866–1940)
aktorka teatralna i filmowa, tancerka
kw. 250, rz. 1 Aleksander Sobiszewski (1883–1964)
tancerz, baletmistrz; solista baletu Teatru Wielkiego w Warszawie, dyrektor i pedagog
warszawskiej szkoły baletowej
kw. 256, rz. 1, m. 20 Andrzej Szalawski (1911–1986)
aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
kw. 284, rz. 4 Franciszek Zyndram-Mucha (1894–1940)
reżyser, operator i publicysta filmowy
kw. 284a, rz. 2, m. 11 Baśka Orwid (1909–1998)
aktorka filmowa
kw. 293, rz. 4, m. 5,6 Józef Węgrzyn (1884–1952)
aktor, uznawany za jedną z ważniejszych postaci przedwojennego polskiego teatru i
kina
kw. 303, rz. 7, m. 28-29 Nina Świerczewska (1907–1943/44)
aktorka
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kw. 304, rz. 6, m. 13 Juliusz Mieczysław Krawicz (1893–1944)
reżyser filmowy, scenograf, kierownik produkcji
kw. 320-IV-14 Julian Krzewiński (1882–1943)
aktor, śpiewak (tenor)
kw. 346, rz. 1, m. 1 Irena Malkiewicz (1911–2004)
aktorka teatralna i filmowa
kw. 348 rząd 2 Igo Sym (1896–1941)
polski, austriacki i niemiecki aktor
kw. Mur Tatarski Felicja Pichor-Śliwicka (1872–1929)
aktorka teatralna i filmowa
kw. Mur Tatarski, 70-1, PPRK, rz. 1, m. 39 Józef Śliwicki (1867–1944)
aktor, reżyser
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grób 98 Elżbieta Barszczewska (1913–1987)
aktorka teatralna i filmowa
Marian Wyrzykowski (1904–1970)
aktor teatralny
grób 62 Mieczysława Ćwiklińska (1879–1972)
aktorka teatralna, kabaretowa i filmowa
Hanka Ordonówna (1902-1950)
piosenkarka, autorka wierszy i tekstów piosenek, tancerka i aktorka
Jan Kiepura (1902–1966)
śpiewak (tenor) i aktor
grób 62/63 Dobiesław Damięcki (1899–1951)
aktor i reżyser
grób 62/63 Irena Górska-Damięcka (1910–2008)
aktorka i reżyserka teatralna
Kazimierz Opaliński (1890–1979)
aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, kierownik artystyczny i dyrektor teatru
Tadeusz Fijewski (1911–1978)
aktor teatralny, filmowy i telewizyjny oraz radiowy
Ewa Kunina (1889–1963)
aktorka, w latach 1950–1963 aktorka Teatru Narodowego w Warszawie
Stefan Jaracz (1883–1945)
aktor teatralny i filmowy, pisarz, publicysta; założyciel i dyrektor teatru Ateneum w
Warszawie
rz. 1, m. 74,75 Irena Solska (1878–1958)
aktorka i reżyserka
Jadwiga Smosarska (1898–1971)
aktorka
grób 103 Jan Kurnakowicz (1901–1968)
aktor teatralny i filmowy
Maria Dulęba (1881–1959)
aktorka teatralna i filmowa

Aleja Pod Katakumbami
•
•

Maria Wisnowska (1859–1890)
aktorka teatralna, bohaterka filmu Ludzie bez jutra
Rufin Morozowicz (1851–1931)
aktor, śpiewak, reżyser

Katakumby
•

Tadeusz Dołęga Mostowicz
pisarz, scenarzysta, aktor

