
 

 

 

KALENDARIUM 
WAŻNIEJSZYCH WYDARZE Ń    

I ROCZNIC NA ZIEMI 
RACIBORSKIEJ W 2020 ROKU 

 

Wstęp 

Kalendarium poświęcone zostało ludziom i wydarzeniom z terenu Raciborza i Powiatu 
Raciborskiego. Zawiera  rocznice i wydarzenia o zasięgu lokalnym. Kolejność wpisów 
wyznacza chronologia kalendarza. 

STYCZEŃ  

  

 

07 I 1865 
  
Zmarł dr JULIUSZ ROGER  (ur. 28 II 1819 r.) lekarz, przyrodnik, z 
zamiłowania etnolog. Był lekarzem przybocznym księcia raciborskiego 
Wiktora I. Został Królewskim Radcą Sanitarnym w Rudach. W latach 
1858–1861 na miejscu drewnianych pocysterskich zabudowań 
klasztornych zbudował szpital, którego fundatorem była książęca para 
Wiktor i Amelia. W Rybniku rozpoczął budowę wielkiego szpitala dla 
kobiet. Otwarto go trzy lata po jego śmierci. Oprócz leczenia doktor 
Roger miał również dwie pasje: był przyrodnikiem i zbieraczem pieśni 
ludowych. Odkrył i opisał około 400 nieznanych dotąd gatunków 
chrząszczy. Zebrał 546 pieśni, które wydał po polsku w 1863 roku pt. 
„Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku”. 
 
155 rocznica śmierci 
 
 

 

20 I 2010 
 
Zmarł  LEONARD WOCHNIK (ur. 06 XI 1934 r.), społecznik. 
Pracował w Zakładzie Elektrod Węglowych. Po przejściu na emeryturę 
poświęcił się pracy społecznej. Wniósł ogromny wkład w promocję                    
i upowszechnienie postaci Josepha von Eichendorffa. Był 
współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Józefa von Eichendorffa 
oraz Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. 
Eichendorffa, w którym dziś funkcjonuje hotel i centrum 
konferencyjne. Został odznaczony medalem Zasłużony dla Gminy 
Rudnik oraz Dyplomem uznania od starosty raciborskiego. 
 
10 rocznica śmierci 
 

  



LUTY 
 

 

1 II 1935 
 
Urodził się w Przyłęku w woj. podkarpackim IGNACY BABULA  
(zm.VI 2005 r.) poeta, prozaik, publicysta. Był autorem setek 
 aforyzmów, fraszek, esejów, opowiadań, reportaży, felietonów  
i artykułów, które drukował w prasie regionalnej i krajowej. Był 
członkiem Związku Literatów Polskich, kierownikiem Sekcji 
 Literackiej i redaktorem kwartalnika „Horyzonty” w Raciborzu, 
 laureatem wielu nagród i wyróżnień w dziesiątkach konkursów 
 literackich regionalnych i krajowych. Był zasłużonym działaczem 
 kulturotwórczym woj. opolskiego i śląskiego.                                   
 
85 rocznica urodzin 
15 rocznica śmierci 
 

 

 

 
4 II 1995  
 
Zmarł BERNARD GADE (ur. 12.X.1911 w Zabrzu-Mikulczycach),  
wikary w parafii św. Mikołaja w Raciborzu, proboszcz na parafii św.  
Józefa w Raciborzu-Ocicach. W latach 50. XX wieku prześladowany 
 przez władze komunistyczne. Czciciel św. Franciszka, stawiany przez 
 wiernych za wzór ubóstwa. 
 
25 rocznica śmierci 
 

 

 

 
7 II 1910 
 
Urodziła się w Zgodzie (dzielnica Świętochłowic) HELENA  
HOFFMANN  - siostra Maria Dulcissima (zm. 18.V.1936), pierwsza  
rodowita Ślązaczka kandydująca na ołtarze. Wspomina się ją jako  
niezwykle usłużną, chętną do niesienia wszelakiej pomocy, zawsze  
podtrzymującą na duchu. Od 1933 przebywała w klasztorze w Brzeziu  
(dzielnica Raciborza). 
 
110 rocznica urodzin 
 

 
MARZEC 
 

 

 

 

3 III 1875 
  
Urodził się  Zalesiu Wielkim koło Gostynia CYRYL RATAJSKI   
(zm.19 X 1942 r.), prawnik, otworzył kancelarię adwokacką w 
 Raciborzu, angażował się w obronę polskości na Śląsku Opolskim, 
 działał w Polskim Towarzystwie Demokratycznym, 
 integrującym miejscowe środowiska Polaków, był współtwórcą Domu 
 Narodowego „Strzecha”. 
 
145 rocznica urodzin 



 

 

 

8 III 1860 
  
W Krzyżanowicach urodził się KAROL MAKSYMILIAN  
LICHNOWSKY  (zm.27.II.1928), książę, dyplomata, autor książki 
 „Wojna czy pokój: niemiecko-angielskie Porozumienie”, osiadł w 
 górnośląskich majątkach, mechanizował rolnictwo, rozwijał uprawę  
i przetwórstwo lnu. 
 
160 rocznica urodzin 
 
 

 

 

 
21 III 1925 
 
Urodził się we wsi Glinne KAZIMIERZ STERA ŃCZAK  (zm. 27 IV 
2002). Technik dentystyczny, kolekcjoner, wraz z synem Wojciechem 
wynaleźli i opatentowali sposób wytwarzania protez zębowych, 
 zwłaszcza ruchomych, a w 1997 r. nóż dentystyczny do modelowania. 
 Kazimierz Sterańczak opatentował też zaprojektowaną  przez siebie 
 wannę do kąpieli w kształcie krzesła, przeznaczoną do pielęgnacji 
 ludzi chorych. Kolekcjonował sprzęt związany z technikami 
 dentystycznymi. Jest fundatorem wystawy stałej dawnych technik 
 dentystycznych w muzeum w Raciborzu. 
 
95 rocznica urodzin 
 

 
KWIECIE Ń 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

06 IV 1930 

Urodził się HENRYK KLAJA (zm. 22 IV 1998). Absolwent Wyższej 
Szkoły Muzycznej w Katowicach. W latach 1965–1980 dyrektor 
Szkoły Muzycznej w Raciborzu. Grał na organach, koncertował w 
kraju i za granicą, organizował koncerty oraz festiwale organowe. 
Ponadto komponował utwory na potrzeby pedagogiczne.  Jego 
imieniem nazwano coroczne Dni Muzyki Organowej  i Kameralnej, 
które odbywają się w Raciborzu. 
 
90 rocznica urodzin 

 

 

 

 

 



 
MAJ 
 

 

  

 

10 V 1880 
 
Urodził się w Raciborzu JERZY  (Georg) HYCKEL  (zm. 22 VI 
1975), nauczyciel i publicysta, profesor zakładu dla głuchoniemych w 
 Raciborzu. Miał ogromne zasługi w zakresie krzewienia wiedzy o 
 historii, kulturze i etnografii ziemi raciborskiej, jeden z głównych 
 inicjatorów założenia muzeum w Raciborzu. 
 
140 rocznica urodzin 
45 rocznica śmierci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 V 1880 

Urodził się JAN AFFA (zm. 12 XII 1964), architekt znany szczególnie 
z architektury kościelnej. Wybudował na Śląsku kilkanaście kościołów, 
a także dom misyjny i klasztory. Był jednym z kierowników budowy 
katedry w Katowicach. Od 1927 był w radzie nadzorczej Banku 
Ludowego w Raciborzu. Aktywnie działał w Towarzystwie Polsko-
Górnośląskim, spółce budowlanej Strzecha, "Rolniku", "Sokole”.       
W latach 1922–1932 był jedynym deputowanym do rady miasta 
Raciborza z listy polskiej. W 1945 r. był jednym z założycieli 
Spółdzielni Spożywców "Społem".                                                                                           

140 rocznica urodzin 
CZERWIEC  

 

 

23 VI 1865 

Urodził się w Żołędowie pod Bydgoszczą JAN KAROL  
MAĆKOWSKI  (zm. 28 VII 1915 ), publicysta, dziennikarz. Pomagał 
Rostkowi w założeniu „Nowin Raciborskich”, które za cel swojej 
działalności uznały obronę wiary katolickiej, języka ojczystego i 
poprawę sytuacji materialnej polskiego ludu. 

155 rocznica urodzin  
105 rocznica śmierci 



 

27 VI 1895 

Urodził się w Raciborzu JAN BADURA  (zm. 2 II 1962 r.), rzeźbiarz, 
malarz. Tematem jego prac był prosty człowiek. Jako tworzywa 
artystycznego używał elektrod węglowych (pracował w Zakładzie 
Elektrod Węglowych). Często portretował swoich współpracowników. 
Jego prace budziły zainteresowanie nie tylko w kraju, ale także poza 
granicami, np. w Chinach, Indiach. Jego talent i wyczucie formy 
zostało  docenione przez specjalistów z Wydziału Rzeźby Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. 

125 rocznica urodzin 
 
LIPIEC 
 

 

 

VII 1925 

Oddano do użytku MIEJSKIE  K ĄPIELISKO. Prace przy jego 
budowie rozpoczęto w 1924 roku, a znajdowało się między ul. 
Jeziorową i Eichendorffa.  Zbudowano dwa baseny, odrębne dla 
mężczyzn i kobiet, wokół których znajdowały się trawiaste plaże, 
przebieralnia, kabiny prysznicowe, sanitariaty, pomieszczenia 
gospodarcze oraz muszla koncertowa. Basen służył mieszkańcom 
Raciborza do 1997 roku, kiedy został zniszczony w wyniku powodzi. 
Przez wiele lat basen niszczał. Dziś w tym miejscu powstało osiedle. 

95 rocznica powstania kąpieliska 
 

 

 

6 VII 1940 
 
Urodził się w Kołomyi ANDRZEJ SELAŃSKI (zm. 24 IX 
 2011). Lekarz medycyny, specjalista chirurg, całe życie zawodowe 
 związał z raciborskim szpitalem, pracował na oddziale chirurgii 
 ogólnej i w przychodni chirurgicznej, wykonywał też operacje na 
 pododdziale urologicznym szpitala. Swoja wiedzą chętnie dzielił się   
z młodymi lekarzami. Był bardzo lubiany przez pacjentów. 
 
80 rocznica urodzin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



SIERPIEŃ 
 

 
 
 

03 VIII 1930 

Urodził  się ks. prałat LUDWIK DZIECH  (zm. 19 III 2008 r.). 
Wieloletni proboszcz parafii pw. Św. Wita, Modesta i Krescencji w 
Pietrowicach Wielkich. Inicjator remontu zabytkowego drewnianego 
kościoła św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich. Szczególnie zasłużony 
dla rozwoju parafii. Przy wydatnej pomocy parafian udało mu się 
zebrać bardzo obszerne materiały archiwalne, które uzupełniane o 
bieżące wydarzenia  i bardzo liczne materiały ikonograficzne 
pozwoliły na opracowanie kroniki parafialnej. 

90 rocznica urodzin 

 

 

9 VIII 2010  
 
Zmarł HENRYK DELONG ( ur. 12.XI 1937) – opiekun sekcji 
zapasów a później wieloletni członek zarządu i kierownik sekcji 
zapasów KS i MKZ Unia Racibórz. W latach 1982-1988 był 
członkiem zarządu Okręgowego Związku Zapaśniczego w 
Katowicach, a od 1987 r. członkiem zarządu Klubu Olimpijczyka i 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Był także honorowym dawcą 
krwi i współzałożycielem pierwszego w Raciborzu Klubu Honorowych 
Dawców Krwi. 
 

10 rocznica śmierci 
 

 

17 VIII 1940                                                                                                                 

Urodził się w Kornowacu JÓZEF CYRANKA ( zm.17 I 2011) – był 
nauczycielem biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. A. 
Mickiewicza w Raciborzu. Był przykładem lokalnego patrioty z dumą 
podkreślającego walory krajobrazowe i przyrodnicze Kornowaca. Jako 
opiekun szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody starał się propagować 
wśród uczniów walory krajobrazowe regionu, w tym Cysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.                                                                                        

80 rocznica urodzin  

                                                                   
19/20 VIII 1920 
 
W nocy z 19 na 20 sierpnia wybuchło II POWSTANIE ŚLĄSKIE . 
Jego przyczyną było  niezadowolenie ludności polskiej z terroru i 
represji niemieckich. Powstanie trwało pięć dni. 
 
100 rocznica wybuchu powstania  
 

 

 

  



 
WRZESIEŃ 
 

 
 
 
 
 

 
 

6 IX 1960 
 
Powstało TOWARZYSTWO MIŁO ŚNIKÓW ZIEMI  
RACIBORSKIEJ.   Na zebranie organizacyjne, które odbyło się w 
 czytelni miejskiej biblioteki przybyło ponad dwudziestu sympatyków. 
 
60 rocznica powstania 

 

 

PAŹDZIERNIK 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 11 X 1900 

Oddano do użytku budynek  KATOLICKIEGO SEMINARIUM 
NAUCZYCIELSKIEGO. S eminarium rozpoczęło swoją działalność 
rok wcześniej, w budynku byłej szkoły Nowych Zagród, a w 1900 roku 
przeniosło się do nowego lokum przy ulicy Opawskiej. Kształciło ono 
nauczycieli do 1925 roku. W październiku tegoż roku powstało tam 
niemieckie, żeńskie liceum, a po 1945 roku swoją siedzibę miało 
Państwowe Liceum Pedagogiczne. W latach 1956-2006 mieściła się tu 
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Komisji Edukacji Narodowej, a od 1 
września 1999 roku powstało Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II. 

120 rocznica oddania budynku do użytku 

 
LISTOPAD 
 
 

 

 
 

 

05 XI 1920 
 
Urodził się FRANCISZEK ALBRECHT MAKSYMILIAN  
von RATIBOR und CORVEY (zm. 25 VI 2009 r. w Raciborzu), 
ostatni książę raciborski urodzony przed wojną, wielokrotnie 
odwiedzał swoje byłe dobra raciborskie, a w 1994 r. wspólnie  
z prezydentem miasta Andrzejem Markowiakiem, odsłonił nowy 
pomnik Josepha von Eichendorffa.  Był także na podniesieniu do 
godności bazyliki mniejszej kościoła parafialnego w Rudach. 
 
100 rocznica urodzin 

 



 
 

9 XI 1875 
 
Urodził się we Wrocławiu FRITZ SIMELKA  (zm. 30 I 1954),  
Pracował w znanej raciborskiej fabryce Joseph Doms. Jego największą 
pasją był sport. Był długoletnim prezesem największego raciborskiego 
klubu sportowego „ATV 1861 Ratibor”, niekwestionowanym liderem 
sportu górnośląskiego, współorganizatorem przeprowadzonej w 1925 r. 
w Raciborzu pierwszej Olimpiady Górnośląskiej. 
 
145 rocznica urodzin 
 

 

13 XI 1915 
 
Ks. Bp. Sufragan ołomuniecki Karol Wismar dokonał 
KONSEKRACJI KO ŚCIOŁA  pw. ŚW. WACŁAWA w 
Krzanowicach. Pierwsza wzmianka o istnieniu neogotyckiego Kościoła 
parafialnego pochodzi z roku 1288. Kościół kilka razy uległ pożarom. 
Był też przebudowywany. W 1913 spłonął ponownie i wtedy 
postanowiono wybudować nowy większy kościół i w innym stylu tj. 
barokowym. W roku 1983 Kościół św. Wacława został wpisany do 
rejestru Obiektów Zabytkowych przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Katowicach. 

 

105 rocznica konsekracji kościoła 
 
 

 

 

 
17 XI 1850 
 
Urodził się w Grodkowie AUGUST BERNERT (zm. 20 XI 1920 r.) 
Nadburmistrz Raciborza. Działalność Bernerta jako zarządcy 
Raciborza oceniana jest bardzo dobrze. Do jego zasług zalicza się  
przede wszystkim powstanie w mieście wielu ważnych inwestycji, 
m.in. wybudowanie jednego z najnowocześniejszych szpitali (przy ul. 
Bema), seminarium nauczycielskiego (budynek po SP 11 i Gim. nr 5  
przy ul. Opawskiej), kościoła ewangelickiego (w miejscu dzisiejszej 
szkoły muzycznej przy ul. Ogrodowej),  nowego mostu na ul. 
Piaskowej łączącego miasto z Płonią. 
 
170 rocznica urodzin 
100 rocznica śmierci 
 

 

 
 

 

26 XI 1810 
  
Po ponad pięciuset latach istnienia klasztoru cystersów, w listopadzie 
1810 roku królewski komisarz odczytał w Rudach EDYKT 
SEKULARYZACYJNY . W tym czasie klasztor zamieszkiwało 
trzydziestu dwóch mnichów. Nakazano im natychmiastowe 
opuszczenie klasztoru. Po sekularyzacji dobra klasztorne zostały 
przekazane pruskiemu ministrowi Wilhelmowi Ludwigowi Georgowi 
zu Sayn-Wittgenstein. 
 

210 rocznica sekularyzacji 



 
GRUDZIEŃ 
 

 

 

1 XII 1815 
 
Urodził się w Kietrzu ADOLF HENRYK POLKO ( zm. 26 IV 1898),  
założył w Raciborzu fabrykę chemiczną i gorzelnię produkującą 
acetylen, spirytus, winiaki i likiery, założył bank pod nazwą  
„Górnośląskie Towarzystwo Kredytowe”, doprowadził do 
uruchomienia gazowni i ulicznych lamp gazowych, w latach 1881- 
1890 założył park miejski, obecnie teren po byłej cukrowni, sfinansował 
budowę spiczastego hełmu dla wieży kościoła farnego. 
 
205 rocznica urodzin 
 

 

 
 
 

 
20 XII 1820 
 
Urodził się w Cyprzanowie koło Raciborza EMANUEL SMOŁKA  
(zm.1854 r.). Nauczyciel, zasłużony działacz dla Śląska. Udzielał się 
społecznie, walczył o równouprawnienie języka polskiego na Śląsku. 
Współorganizator polskich bibliotek i czytelni na Górnym Śląsku w 
okresie największej germanizacji Śląska. Był założycielem 
 „Towarzystwa Pracujących dla Oświaty Ludu Górnośląskiego” oraz 
współredaktorem „Dziennika Górnośląskiego” wydawanego                           
w Bytomiu.  
 
200 rocznica urodzin 

 
 

 

 
26 XII 1855  
 
Urodził się w Raciborzu ARNOLD LUDWIG MENDELSSOHN 
(zm.12.II.1933), kompozytor, odnowiciel muzyki i śpiewu 
 kościelnego, dyrektor muzyczny i organista Uniwersytetu w Bonn.  
Z jego utworów muzycznych warto wymienić trzy symfonie Es-dur, 
utwory na fortepian, dwa kwartety smyczkowe i piękne sonaty. Tablica 
upamiętniająca kompozytora mieści się na budynku poczty. 
 
165 rocznica urodzin 
 
 

 

 

30 XII 1950 
 
Zmarł FRANCISZEK GODULA  (ur. 10 X 1888), pracował w 
Zarządzie Miasta Racibórz, kierował administracją „Nowin 
Raciborskich”, kierował  Powiatowym Archiwum Państwowym w 
Raciborzu, pisywał artykuły do czasopism, z których powstały jego 
popularne książki, m. in.: „Historia handlu i przemysłu na Górnym 
Śląsku”, Historia Opola i okolicy”, „Historia Raciborza i okolicy”.  
 
70 rocznica śmierci 
 



 
 
 
 
 
 

1200 
 
Urodził się w Kielczy koło Strzelec Opolskich WINCENTY Z 
KIELCZY (zm. ok. 1260 r.), wstąpił do zakonu dominikanów, był 
przeorem klasztoru dominikańskiego w Raciborzu. Zdaniem 
historyków w połowie XIII wieku napisał w Raciborzu zaginioną dziś 
kronikę, w której znalazło się najstarsze spisane po polsku zdanie 
„Gorze szą nam stalo”. 
 
820 rocznica urodzin  
 

 

1205 
 
Powstanie parafii KOŚCIOŁA  WNMP  w Raciborzu. Jest najstarszym 
kościołem w mieście i jednym z najstarszych kościołów parafialnych 
na Górnym Śląsku. Kościół niejednokrotnie był doświadczany 
pożarami. Bardzo poważnie ucierpiał również w 1945 r. Dzięki 
staraniom kolejnych księży proboszczów świątynia wróciła do swej 
świetności, choć w dalszym ciągu wymaga prac konserwatorskich. Jest 
otwarty i zawsze można do niego wejść i zagłębić się w jego ciszy i 
modlitwie. 
 

815 rocznica powstania 
 
  

 
 

1780 
 
Urodził się w Dolním Prysku w  Czechach  JOSEPH DOMS, (zm. 18 
VIII 1853 r.). Na podwórzu domu mieszczącego się przy Rynku 
założył niewielką fabrykę tabaki. Tak zrodziła się nowa gałąź 
raciborskiego przemysłu – przemysłu tytoniowego. W ciągu kolejnych 
lat fabryka się rozrastała a miasto zaczęło słynąć z najlepszej tabaki. 
Tabaka produkowana w Raciborzu, zarówno do palenia jak i do żucia, 
a także papierosy trafiały w najdalsze zakątki kontynentu, a także za 
ocean. Zakład miał swoje składy towarów m.in. we Wrocławiu, 
Berlinie, Lipsku, czy Essen. 
 
240 rocznica urodzin  

 

 
 

1795 
 
Urodził się w Raciborzu BARNARD  (Bernhard) LACHMANN 
(zm. 1876), mistrz kowalski, rajca, pamiętnikarz, członek bractwa 
strzeleckiego, w zbiorach muzeum zachowano „Tagebuch” (Dziennik)          
w którym od końca lat XX-tych do 1872 r. opisywał życie Raciborza. 
Zamieścił w nim jedyny widok starego ratusza. 
 
225 rocznica urodzin 



 
 

1815 

Urodził się ANTONI ONDERKA  (zm. 1866), autor elementarza. Był 
nauczycielem w szkole w Łubowicach. W 1845 r. opracował i wydał w 
Raciborzu znakomity „Elementarz polsko-niemiecki, albo polsko-
niemieckie czytanki dla dwujęzycznych szkół elementarnych”. Włączył 
się do działalności politycznej podczas Wiosny Ludów. 

 
205 rocznica urodzin 

 

1895 
 
Zbudowano FABRYK Ę ELEKTROD W ĘGLOWYCH , początkowo 
prowadzona przez braci Hardtmuth, następnie przez koncern Siemensa, 
po II wojnie światowej znane pod nazwą  Zakłady Elektrod 
Węglowych, obecnie SGL – Carbon Group. 
 

125 rocznica budowy 
 

 

1935 
 
Urodził się ADAM KRAWCZYK (zm.17 IX 2011), absolwent  
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego;           
w latach 1970-2001 pełnił funkcję  kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Raciborzu. 
 
85 rocznica urodzin 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

1980 
 
Powstała NSZZ „SOLIDARNO ŚĆ”  w Raciborzu. Podobnie jak w 
całym kraju, ruch solidarnościowy objął także nasze miasto. 
"Solidarność" była pierwszym wolnym, masowym ruchem 
politycznym, który powstał w komunistycznej Polsce. Ruch ten dał 
początek wielkim przemianom w Polsce, jak i w Europie, zjednoczył 
naród w drodze do wolności. 
 

40 rocznica założenia 

 

2000 
 
Powstało ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ. Ogród 
botaniczny usytuowany we wschodniej części Raciborza obejmuje 
swoim zasięgiem cały obszar lasu komunalnego Obora. Na terenie 
Arboretum znajduje się zagospodarowany i ogrodzony ogród 
właściwy, gdzie umieszczono kolekcje roślin i ośrodki dydaktyczne. 
Druga część to obszar przyrodniczo-krajobrazowy z fragmentami 
naturalnej przyrody. W Arboretum oprócz części botanicznej znajduje 
się także mini-zoo, w którym zgromadzono ok. 100 zwierząt, a wstęp 
do niego jest bezpłatny. 
 
20 rocznica powstania 
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