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Książki wydawane przez Księży Młyn Dom Wydawniczy  
mają na celu ukazanie piękna, tradycji oraz historii miast i regionów 

naszego kraju.  Poprzez nasze publikacje pragniemy utrwalać 
i rozbudzać miłość mieszkańców do swych „małych ojczyzn”

Księży Młyn Dom Wydawniczy – czołowy wydawca  książek regionalnych 
i komunikacyjnych zaprasza do współpracy Autorów mających 

pomysły na książki związane z miastami, regionami oraz tematami komunikacyjno-
transportowymi. 

Prosimy także o kontakt osoby posiadające zdjęcia, jak i różnego rodzaju 
pamiątki nawiązujące do interesujących nas tematów. 



Spis treści
Spis treści

Wstęp	 7

Adolfa	Zenkera	żywot	filmowy	 	11

Niełatwe	życie	bielskich	Żydów		 14

Z	pomocą	spieszą	strażacy		 19

Historia	jednego	zdjęcia		 24

Sekrety	budynku	teatralnego	w	Bielsku		 26

Ojcobójstwo	na	Magurce			 33

Los	robotników	w	nierobotniczym	mieście			 36

Pod	wpływem	alkoholu		 40

Afera	„Czarnej	ręki”	 	44

Filmy	erotyczne	w	stolicy	Podbeskidzia		 47

Rok	samobójców	–	1911		 50

Kiedy	żandarm	sprawdza	bilety		 53

Jak	Niemiec	z	Bielska	chciał	zostać	Polakiem		 56

Sportowe	lotnisko	w	służbie	wojennej		 60

Pomnik	na	złość	narodowcom		 63

Sułkowski	–	dostarczyciel	wiadomości	do	kroniki	

towarzyskiej	 67

W	góry	miły	bracie,	czyli	jak	zachęcano	

do	wycieczek	górskich		 71

Dramat…	budowlany	w	teatrze		 75

Piłka	nożna	ponad	wszystko,	czyli	stadion	

w	kamieniołomie		 78

Jestem	Florian	Nikifor	Maruszeczko!	 82

Dom	Polski	w	Bielsku

–	zagrożenie	dla	Niemców?	 86

Bielsko-Biała	jak	Wenecja	 91

Lot	nad	Bielskiem	i	Białą	 95

Kładka	pomnikiem…	bitwy	nad	Białą		 98

Energetycznie	i	wizjonersko	 104

Saneczkarski	tor	śmierci	 107	

Buffalo	Bills	Wild	West	oraz	światowi	artyści	

w	Bielsku		 110	

Bielsko-Biała	w	1951	roku,	czyli	jak	to	

ze	zjednoczeniem	Bielska	i	Białej	było	 113

Anomalie	pogodowe	dawniej	 118

Miasto	strajkuje	 121

Emigracja	zarobkowa…	i	co	się	z	tym	wiąże	 126

Moda	na	ulicach	miasta	 130

Miejskie	kino	w	Białej,	czyli	luksusowo,	

ale	kosztem	ubogich	 133

O	orła	ta	batalia		 137

Selma	Kurz	symbolem	miasta	 140

Bielski	wrzesień	1939	–	witamy	okupanta	 143

Zapora	pomnikiem	gigantomanii		 148

Bibliografia		 153

Spis treściSpis treści





7

K
ażde miasto ma niebanalną i niepowtarzalną historię. Są jednak miejsca, których 

dzieje, ze względu na swoje położenie i wiatry historii, są niezwykle intrygujące, 

pełne tajemnic i sekretów. Takim miastem jest Bielsko-Biała, leżąca na pograni-

czu Śląska i Małopolski, którą od Warszawy, Wiednia czy Pragi dzieli około 400 km. Przez całe 

wieki miasta Bielsko i Biała nie tylko były w różnych regionach, ale nawet w innych krajach. 

Przez cały czas łączyła je graniczna rzeka Biała. Oba miasta zamieszkiwali Niemcy, Polacy 

i Żydzi. Mieszały się kultury, wyznania i języki. Ich mieszkańcy współpracowali ze sobą, ale też 

rywalizowali, a nawet dochodziło pomiędzy nimi do aktów wrogości.

Przełom XIX i XX wieku to w dziejach Bielska i Białej czas wielkich zmian społecznych, 

politycznych i, co równie ważne, technicznych. Postęp cywilizacyjny, przejście z pary na elek-

tryczność, pojawienie się telefonów, telegrafów i samochodów sprawiły, że w codziennym ży-

ciu zwykłych ludzi nastąpiły wręcz rewolucyjne zmiany. Dodatkowo przeobrażeniom tym to-

warzyszył drugi proces, narodowotwórczy. Budzenie się podczas Wiosny Ludów świadomości 

wielu narodów później przybrało bardzo zdecydowany charakter i wpłynęło na kształtowanie 

się postaw, podejmowanie wielu inicjatyw.

Wstęp
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Jak się jednak okazuje, ta bogata historia ciągle ma wiele białych plam i sekretów czekają-

cych na swoich odkrywców. Wynika to z tego, że systematyczne badania nad historią miasta 

rozpoczęły się, tak naprawdę, dopiero 30 lat temu. W większości szlaki przecierał dr Jerzy 

Polak. Uważny czytelnik zapyta, jak to się stało, że tak niewiele osób interesowało się wcze-

śniej przeszłością miasta. Otóż wynikało to z wcześniejszych wiatrów historii, a szczególnie  

z powodu II wojny światowej. Działalność niemieckich faszystów podczas działań wojennych 

sprawiła, że po wojnie o Niemcach można było mówić tylko źle. Jak więc tu pisać o tramwa-

jach, elektryczności, teatrze czy wodociągach, których inicjatorami byli Niemcy. Z tego powo-

du ówcześni historycy w jednym worku umieszczali niemieckich mieszkańców Bielska, którzy 

tworzyli wielkość i piękno tego miasta, i tych, którzy przybyli tutaj w 1939 roku.

Przedstawione historie poruszają sprawy ważne dla bielszczan, ale niekiedy zupełnie im 

nieznane. Ciekawostki z życia miasta i jego mieszkańców, lokalne konflikty czy miłostki, in-

trygują i skłaniają do odkrywania tajemnic. Miasto i ludzie mają swoje sekrety. O niektórych 

dowiadujemy się przypadkiem, pojawiają się nagle i zaskakują.

Słuchacze, którzy uczestniczyli w moich spotkaniach historycznych, niektóre z tych tema-

tów mieli okazję poznać. Teraz nadszedł czas, by dowiedzieli się o nich inni.

Zapraszam więc Czytelników do bliższego poznania miasta, odkrycia jego tajemnic, „przej-

ścia się” ulicami, na których tyle w ciągu wieków się działo. Jest okazja, by poznać historie 

ludzi, którzy wpłynęli na jego oblicze.

Życzę, by lektura Sekretów okazała się przyjemnością, a jeżeli w jakikolwiek sposób posze-

rzy ona Twoją wiedzę, Drogi Czytelniku, będzie mi bardzo miło.

Podziękowania
Korzystając z okazji, pragnę podziękować moim kolegom historykom za to, co zrobili do 

tej pory i poprosić, by nie ustawali w swoich badaniach, bo dzięki nim Bielsko-Biała staje 

się miastem, w którym nawet kamienie mówią. W sposób szczególny chciałbym podziękować  

dr. Jerzemu Polakowi za jego wszystkie publikacje i długie rozmowy, dzięki którym wiele 

spraw trudnych łatwiej było mi zrozumieć. Dług wdzięczności mam u dr Ewy Dąbrowskiej,  

dr Ewy Janoszek, jak również u dr. Bogusława Chorążego, dr. Jacka Proszyka i Piotra Keniga, 

którzy zawsze życzliwie konsultowali ze mną sporne kwestie. Słowa wdzięczności kieruję także 

do prof. Andrzeja Nowakowskiego za pomoc merytoryczną.
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Tysiąc plakatów triumfalnie 
informowało 
o zwycięstwie Zenkera 
w sporze z magistratem

„Elektryczny teatr”
 Adolfa Zenkera 
działał w wynajętej sali 
w hotelu Kaiserhof
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Adolfa Zenkera żywot filmowy

S
zał X Muzy, filmy edukacyjne i dla dorosłych, przeplatane aferami i walką pomię-

dzy magistratem a właścicielem kina w Bielsku, to początek wielkiej historii sztu-

ki filmowej w mieście. Najstarszym i co ważne w pełni udokumentowanym kinem  

w Bielsku był kinomatograf prowadzony przez Adolfa Zenkera. Jego „elektryczny teatr” nie 

miał własnego budynku, a jedynie korzystał z wynajętej sali w hotelu Kaiserhof (obecnie hotel 

Prezydent). Sprytny właściciel bielskiego kina nie miał łatwego życia, gdyż ówczesny magistrat 

Bielska, który był właścicielem teatru, bardzo nieprzychylnie patrzył na jego działalność, którą 

uznawał za zabójczą dla teatru. Chcąc pozbyć się konkurencji, cofnął mu koncesję ze wzglę-

du na uchybienia formalno-prawne związane z przepisami przeciwpożarowymi i policyjnymi. 

Zenker jednak odparł zarzuty i nie poddał się karze. Komisja Krajowa, do której się odwołał, 

uznała, że nie było żadnych podstaw do cofnięcia mu koncesji. Z tego powodu 19 stycznia 

1912 roku tysiąc plakatów na terenie obu miast triumfalnie informowało o jego zwycięstwie  

w sporze z magistratem Bielska i zapraszało na dwa seanse filmowe do Kaiserhofu, gdzie od-

bywały się przedstawienia filmowe.

Mimo to magistrat nadal nie odpuszczał i w ramach wspierania swojego teatru nałożył 

na Adolfa Zenkera domiar podatkowy w wysokości 4 tysięcy koron, które miały zasilić kasę 

teatru. Co ciekawe, ci sami radni, którzy oficjalnie gardzili tą rozrywką dla gawiedzi, widząc, 

jaka jest siła oddziaływania obrazu, postanowili uzyskać pozwolenie na uruchomienie kinema-

tografu w... budynku teatralnym.

Tysiąc plakatów triumfalnie 
informowało 
o zwycięstwie Zenkera 
w sporze z magistratem

„Elektryczny teatr”
 Adolfa Zenkera 
działał w wynajętej sali 
w hotelu Kaiserhof

W zaznaczonym miejscu 
rajcy z Bielska 
chcieli wybudować 
własne kino


