
Na wystawie otwar-
tej w Galerii Café 

Silesia zoba-
czyć moż-

na m.in. 
p l a n -
s z e 
o b -
r a z u -
j ą c e 
rozwój 

p r z e -
m y s ł u 

w Biskupi-
cach oraz sztan-
dary. – Oprócz 
tych znajdują-

cych się w zbiorach Muzeum 
Miejskiego w Zabrzu, po raz 
pierwszy prezentowane są 
dwa sztandary procesyjne 
wypożyczone z Kurii Diecezjal-
nej w Gliwicach. Na wystawie 
zobaczyć można również pa-
miątki związane z zakładami 
„Borsigwerk”, biskupickim 
handlem i szkolnictwem, 
a także zdjęcia wykonane 
przez miejscowych fotografów 
– mówi Piotr Hnatyszyn z Mu-
zeum Miejskiego w Zabrzu.
Wśród eksponatów znalazła 
się także kopia dokumentu, 
w którym po raz pierwszy poja-

wia się nazwa Biskupice. Jego 
treść odczytał po łacinie ks. 
Piotr Górecki, dyrektor Archi-
wum Diecezjalnego w Gliwicach. 
– Ze wzruszeniem patrzę na ze-
brane tu materiały, które obra-
zują drogę, jaką pokonaliśmy od 
niewielkiej wioski do ogromne-
go, dynamicznie rozwijającego 
się miasta. Otwierając tę wysta-
wę, chcemy zainicjować patrze-
nie na Biskupice jako dzielnicę, 
która jest domem dziesięciu 
tysięcy mieszkańców, ma dwie 
parafie, dwa szpitale, bardzo 
dobre szkoły oraz ważne instytu-
cje i zakłady pracy – podkreśla 

prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik.
Z okazji urodzin Biskupic wydana 
została jednodniówka „Kurier Bi-
skupicko-Borsigwerski”. Znalazły 

się w nim informacje dotyczące 
najciekawszych wydarzeń w dzie-
jach dzielnicy. Ekspozycję „Impre-
sje biskupickie” oglądać będzie 
można do 8 września. (hm)
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Górnikom ewaku-
owanym z Głównej 
Kluczowej Sztolni 

Dziedzicznej 
nic nie grozi

Wypożyczony 
z gliwickiej kurii 

sztandar zakładów 
„Borsigwerk” 

to jeden z najcen-
niejszych ekspona-

tów prezentowa-
nych na wystawie
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RUSZYŁY OBCHODY 770-LECIA NAJSTARSZEJ DZIELNICY ZABRZA

Prof. Marian Zembala z okoliczno-
ściowym „Kurierem Biskupicko-

-Borsigwerskim”

BISKUPICE  ŚWIĘTUJĄ URODZINY

Historię Biskupic przybliżył 
podczas uroczystej sesji 
ks. Piotr Górecki

TROCHĘ HISTORII
Nazwa Biskupice pojawiła się po raz pierwszy w przywilejach, ja-
kie księżna kaliska Wiola nadała biskupowi Tomaszowi 25 marca 
1243 r. Gwałtowny rozwój dzielnicy nastąpił w wyniku powstania 
kopalń i huty należących do potomków Augusta Borsiga („Jadwi-
ga” i „Ludwik”) i właścicieli Biskupic – Ballestremów („Castel-
lengo”). Pomiędzy 1817 a 1910 r. liczba mieszkańców Biskupic 
wzrosła prawie 43-krotnie, z 326 do 13.964. Na potrzeby pracow-
ników zakładów Borsiga w latach 60. XIX wieku powstało pierwsze 
na terenie Zabrza osiedle patronackie zwane „Borsigwerkiem”.

Wernisażem wystawy „Impresje biskupickie” oraz uroczystą sesją Rady Miasta zorganizowaną w Dzielnicowym Ośrodku 
Kultury zainaugurowano w poniedziałek obchody 770-lecia najstarszej dzielnicy Zabrza. Ich kontynuacją będą festyny, 

promocje okolicznościowych wydawnictw i inne imprezy dla mieszkańców.


