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 1 Nowinki Szkolne – wydanie specjalne 

 

 

W tym numerze: 

(Czy) Twoja twarz brzmi 

znajomo? 

 

Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie – ankieta 

 

Wszystkie drogi prowadzą  

do... Joanny 

Śladami rodu Schaffgotschów 

– wywiad  

z Panią Ireną Twardoch 

 

Z domu Karola Goduli 

do pałacu w Kopicach 

 

Jedyna taka szkoła... w mieście, 

w kraju, na świecie 

 

Tajemnica ulicy Joanny 

Człowiek jest wielki nie przez 

to, co posiada... - rozmowa  

z Panem Andrzejem Szandałą 

 

Debiuty literackie i sceniczne 

Świętujemy 176 rocznicę 

urodzin Joanny 

Podsumowanie projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDANIE 

SPECJALNE 

 

 

SP3 
 

IV  2018   Nr 3 (43)  Wydanie specjalne                Gazetka dla uczniów  SP 3  w Rudzie Śląskiej       

(CZY) TWOJA TWARZ  

BRZMI ZNAJOMO? 

Kim jest tajemnicza kobieta? Gdzie szukać jej śladów i dokąd prowadzą? 

Jak jej historia wiąże się z teraźniejszością? Co się dzieje, gdy dobroć, 

mądrość, przywiązanie do korzeni i sukces mają jedno imię? 

Na te i wiele innych nurtujących nas pytań postaramy się odpowiedzieć 

w tym numerze gazetki. 

 

  

 

Autor: uczennica SP 30 praca konkursowa 
Zdjęcie z książki „ Z dziejów rodu 
Schaffgotschów” 
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KTOKOLWIEK WIDZIAŁ, KTOKOLWIEK WIE 
Ponad sto lat temu znana była jako „ nadzwyczaj szanowana, wspaniała chlebodawczyni zawsze 

troszcząca się o los i dobro swoich podwładnych”(z nekrologu).  Później zapomniana, pamiętana  

przede wszystkim dzięki ustnym przekazom naszych przodków, mało znana w mieście i regionie.  

Dziś jej życie i działalność stały się na nowo odkrywaną tajemnicą. Coraz częściej uczniowie 

dowiadują się o Joannie i jej zasługach w szkole. Czy dorośli mieszkańcy wiedzą, kim była?  

Na to pytanie miała dać odpowiedź przeprowadzona ankieta. 

Ankieta do mieszkańców Rudy Śląskiej                                                                                

1. Czy mieszkasz w Rudzie Śląskiej?                               TAK             NIE 

2. W jakiej dzielnicy?...................................................................................................... 

3. Czy wiesz, że w naszym mieście jest ulica Joanny?     TAK           NIE 

4. W jakiej dzielnicy?..................................................................................................... 

5. O jaką Joannę chodzi?................................................................................................ 

6. Co o niej wiesz? …..................................................................................................... 

…..................................................................................................................................... 

7. Gdzie (skąd) się o niej dowiedziałeś?.......................................................................... 

…..................................................................................................................................... 

8. Kto ufundował kościoły w Orzegowie i Goduli?........................................................ 

9. Kto znajduje się na witrażu w kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela  

w Goduli?........................................................................................................................ 

….................................................................................................................................... 

                             Jestem: kobietą  /  mężczyzną    (podkreśl właściwe) 

 
 
         Ankieta została przeprowadzona 11 i 12 kwietnia 2018 r. Wzięło w niej udział 28 osób – 

17 kobiet i 11 mężczyzn. Ankietowani to mieszkańcy z kilku dzielnic Rudy Śląskiej -  

Czarnego Lasu, Wirka, Goduli, Orzegowa, Bykowiny i Halemby. Siedmioro badanych nie 

wiedziało, że w naszym mieście jest ulica Joanny. 21 osób poprawnie podało dzielnicę,  

w której ulica się znajduje, jednak tylko troje ankietowanych znało nazwisko Joanny. Trzy 

osoby kojarzyły Joasię z Karolem Godulą, ale na zasadzie pokrewieństwa. Te same osoby 

podały nazwiska fundatorów kościołów w Orzegowie lub Goduli. Kilku badanych wiedziało 

„coś” o Joannie, bo usłyszały w szkole.  

        Wyniki ankiety obrazują stan wiedzy dotyczącej rodziny Schaffgotschów i jej działalności      

w mieście i regionie. Kontynuujemy zatem pracę z nadzieją, że wiedza o Joasi trafi  

do każdego rudzkiego domu. Mamy nadzieję, że Joanna von Schaffgotsch-Gryzik stanie się 

wzorem do naśladowania dla wielu osób.  My -  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3  

im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik musimy sprawić, by JEJ życie i działalność przestały 

być tajemnicą.  
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WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO… JOANNY 
 

Książka Gustawa Morcinka  

o dziejach  jednego pokładu  

w górnośląskiej kopalni 

nazwanej imieniem Joanny 

 

Książka o Joannie i Hansie Ulryku jako 

fundatorach kościołów napisana przez 

Władysława Ślęzaka w 1992 roku, 

wydana przez parafię Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Szombierkach   

i Św. Jana Chrzciciela w Goduli 

 
 

Ulica Joanny w jednej  

z dzielnic Rudy Śląskiej  

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Joanny  

von Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej  

przy ulicy Norwida 10 

Joanna Gryzik, 

hrabina 

Schaffgotsch 

przedstawiona 

jako dama  

z szarfą, 

Terpsychora. 

Rzeźba 

odnowiona  

w 2007 roku 

przez 

Uniwersytet 

Opolski 

Tablica poświęcona Joannie w galerii 

wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską 

przy ulicy Kubiny w Rudzie Śląskiej – Wirku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Schaffgotsch-Gryzik 

Książka Ireny Twardoch o roli 

Karola Goduli i rodu 

Schaffgotschów  

w uprzemysłowieniu 

 i rozwoju Górnego Śląska 

 



Na tropie lokalnej tajemnicy biograficznej  IV 2018

  

 4 Nowinki Szkolne – wydanie specjalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad z panią Ireną Twardoch, autorką książki pt. „Z dziejów rodu Schaffgotschów” 

przeprowadziły Maja Kuropka i Marta Blachucik z klasy VII c.  

 

 
Dziennikarki: Dzień dobry! 

Pani Irena Twardoch: Dzień dobry! 

D: Kiedy i gdzie po raz pierwszy usłyszała 

Pani o Joannie? 

I.T.: Moje pierwsze zetknięcie z Joasią miało 

miejsce bardzo dawno temu. Będąc 

dzieckiem, często bywałam u mojej cioci w 

Orzegowie, która opowiadała mi tajemnicze 

historie i legendy    o Karolu Goduli i jego 

przybranej córce, Joasi. Wiele lat później, 

kiedy proboszczem parafii       w Goduli został 

ksiądz Jan Małysek, przy różnych okazjach, 

np. odpustu (święta patrona parafii), czy 

rocznic śmierci i urodzin Goduli  

i Schaffgotschów, opowiadał o fundatorach 

kościoła. Właśnie te historie zainspirowały 

mnie do napisania pracy magisterskiej na ten 

temat. 

D: Czy trudno było Pani zdobywać 

informacje potrzebne do napisania książki 

o rodzie Schaffgotschów? 

I.T.: Bardzo dużo informacji źródłowych 

znajduje się w Archiwum Państwowym  

w Katowicach, gdzie zostały zdeponowane 

dokumenty związane z działalnością Joanny 

Schaffgotsch. Z rodziną Joasi  trudno było 

nawiązać kontakt, ponieważ, gdy w 1945 roku 

do Polski wkroczyły wojska radzieckie, 

wszyscy jej członkowie wyjechali za granicę. 

Pomogły mi siostry elżbietanki, posługujące w 

naszej parafii, które udostępniły adres 

prawnuka Joanny. Dzięki nim nawiązałam 

kontakt  z Hansem Ulrichem Schaffgotschem, 

który chętnie udzielał odpowiedzi na moje 

pytania, oraz przekazał zdjęcia rodzinne, które 

zamieściłam w mojej książce.  

 

 

 

D: Czy mieszkańcy Rudy Śląskiej wiedzą 

kim jest patronka ulicy Joanny, kim jest 

klęcząca para znajdująca się na witrażu  

w kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela  

i kto ufundował kościoły w Orzegowie i 

Goduli? 

I.T.: Przypuszczam, że mieszkańcy naszego 

miasta w przeważającej większości wiedzą 

kim byli Schaffgotschowie i Karol Godula,  

a na witrażu ,,Boże Miłosierdzie” znajduje się 

wizerunek hrabiostwa Schaffgotschów.  

W rudzkich szkołach pielęgnuje się historię 

naszego regionu, a wasza szkoła jest tego 

najlepszym przykładem. Parafia w Goduli 

wydaje gazetkę „Janowy Głos”, w której 

często poruszane są tematy dotyczące historii 

kościoła i jego fundatorów.  

D: Jak Pani odebrała informację o nadaniu 

Szkole Podstawowej nr 3 w Rudzie Śląskiej 

imienia Joanny von Schaffgotsch-Gryzik? 

I.T.: Pierwszą moją reakcją było wielkie 

zaskoczenie, ale też i ogromna radość. 

Uważam, że była to bardzo odważna decyzja, 

ponieważ nie było do tej pory szkoły o takim 

imieniu. Kibicowałam temu wyborowi i 

bardzo się cieszę, że tak się stało. 

D: Czy są jeszcze fakty z życia Joanny 

wymagające wyjaśnienia? 

I.T.: Trudno mi to ocenić. Gdybym 

powiedziała, że już wszystko o Joasi wiemy, 

pewnie odebrałabym zainteresowanym chęć 

ciągłego poznawania jej dziejów. Być może są 

jeszcze jakieś wątki dotyczące Joanny, które 

wymagają wyjaśnienia, ale każdy sam 

powinien sobie na to pytanie odpowiedzieć. 

 

ŚLADAMI RODU SCHAFFGOTSCHÓW 
 



Na tropie lokalnej tajemnicy biograficznej  IV 2018

  

 5 Nowinki Szkolne – wydanie specjalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D: Czy uważa Pani, że Joanna jest dobrze 

znana w mieście i regionie, czy jej dzieje 

wciąż owiane są tajemnicą? 

I.T.: Uważam, że wiedza o Joannie jest już 

coraz bardziej propagowana. Wydawane są 

publikacje na jej temat, śpiewane są piosenki 

związane z historią jej życia. Niedawno 

zadzwoniła do mnie urzędniczka  

z Gierałtowic z prośbą o fotografie Joasi. 

Okazało się, że w Gierałtowicach jest park jej 

imienia na terenie, który został wyznaczony  

na ten cel w testamencie przez Joannę 

Schaffgotsch. Również w Chudowie i Kopicach 

rozpowszechniane są informacje na temat 

naszego śląskiego Kopciuszka. 

D: Co można zrobić, żeby postać Joanny 

była bardziej popularna w mieście  

i regionie? 

I.T.: Z pewnością dzięki publikowaniu 

wydawnictw czy też wystawom można 

propagować wiedzę o dziejach Joanny. Dużo 

pracy wykonuje także wasza szkoła, 

organizując co roku z okazji urodzin swojej 

patronki wiele konkursów miejskich na jej 

temat. Konkursy te z pewnością rozwijają 

świadomość oraz wiedzę o życiu i działalności 

Joasi. 

D: Kilka lat temu narodził się pomysł 

nakręcenia filmu o dziejach Joanny. Proszę  

o tym trochę nam opowiedzieć. 

I.T.: Zgłosiła się do mnie pani, która była pod 

wielkim wrażeniem postaci Joasi i wraz ze 

swoją współpracowniczką postanowiły napisać 

scenariusz do filmu o Joannie von 

Schaffgotsch-Gryzik. Tak też się stało, a mnie 

poproszono o jego recenzję. Niestety, na razie 

scenariusz leży w szufladzie, ponieważ 

zabrakło funduszy na realizację filmu. Mam 

jednak nadzieję, że pomysł dojdzie do skutku. 

D: Czy Joanna może albo powinna być 

wzorem do naśladowania dla współczesnych 

kobiet? 

I.T.: Tu właściwie można się odnieść do hymnu 

waszej szkoły. W jego słowach zawarta jest 

odpowiedź na to pytanie i uważam, że mogą 

być naprawdę dobrym mottem. Joanna w 

dorosłym życiu pamiętała o tym, skąd 

pochodzi i że kiedyś była biedna. 

Odziedziczony spadek wielokrotnie 

pomnożyła i potrafiła się nim dzielić, budując 

domy, fundując szpital, kaplice, kościoły i 

szkoły, a także przeznaczając spore sumy na 

cele charytatywne.  W dzisiejszych czasach 

powinniśmy starać się naśladować Joannę. 

Nie myśleć tylko o sobie i swoich potrzebach, 

lecz dostrzegać innych i pomagać im w miarę 

swoich możliwości. 

D: Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 

I.T.: Proszę bardzo.  

 

Debiut literacki  
Wiersz o Joannie 
 
Śląskim Kopciuszkiem znana od wieku, 
We wsi Poręba przyszła na świat,  
W biednej rodzinie , o chlebie i mleku, 
Żyła uczciwie od młodych lat. 
 
Ojca straciła Joanny familia, 
Matkę przygniatał smutek i niedola, 
Więc wychowała ją Lucas Emilia, 
Służąca w domu Goduli Karola.  
 
Godula posiadał majątek niemały: 
Kopalnie, huty i dóbr ziemskich siła, 
I chociaż wszystkie dzieci się go bały, 
Tylko Joasia go polubiła. 
 
Karol przepisał jej wielki majątek,  
Szlachcianka też była z niej wielce urocza,  
To był nowego jej życia początek,  
Gdy wyszła za mąż za Hansa Schaffgotscha. 
 
Hojnie wspierała przemysł i kościoły, 
Ufundowała szpital i ochronkę, 
A my uczniowie pięknej rudzkiej szkoły, 
Dumnie uznaliśmy ją za patronkę.  

Autor: Maja Kuropka z 7c 
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Z DOMU KAROLA GODULI DO PAŁACU W KOPICACH 
 

Szukając śladów Joanny von Schaffgotsch-Gryzik 

należy rozpocząć od dworku, a właściwie ruin 

domu Karola Goduli, które znajdują się w Rudzie 1 

przy ulicy Bujoczka. Od grudnia 2009 roku 

opiekuje się tym terenem, skrywającym jeszcze 

wiele tajemnic, Fundacja Zamek Chudów. Dzięki 

niej teren został uporządkowany, a ruiny 

odsłonięte. To w domu Karola Goduli rozpoczęło 

się nowe życie Joasi.   

Kościół w Orzegowie 

pw. św. Michała 

Archanioła - Joanna 

oddała teren pod jego 

budowę, ufundowała 

ołtarz i zegar 

 

Kościół w Szombierkach oraz figurka 

NMP „Panienka”w Szombierkach – 

wotum dziękczynne hr. Joanny, które 

daje świadectwo jej pobożności  

i ofiarności 

Kościół pw. Ścięcia Jana Chrzciciela w 

Goduli ufundowany przez Schaffgotschów 

i witraż – po prawej stronie przed 

Chrystusem klęczą hr. Joanna i jej mąż, po 

lewej dr Bernard Stephan – jeden z 

dyrektorów zakładów przemysłowych 

Schaffgotschów, poniżej mieszkańcy 

Goduli i okolic.  

 

Szpital św. Joanny 

w Goduli- założony 

w 1896 roku  

a następnie 

rozbudowywany, 

ufundowany przez 

Schaffgotschów  

 

Kopice- piękny pałac rodziny Schaffgotschów - obecnie popada  
w ruinę 

 

Mauzoleum w Kopicach, w którym 

pochowane są szczątki Joanny i Hansa, 

zbezczeszczone po II wojnie światowej, na 

nowo wróciły na należne im miejsce 
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JEDYNA TAKA SZKOŁA... W MIEŚCIE, W KRAJU, NA ŚWIECIE  
 
 

      27 kwietnia 2007 roku Szkoła Podstawowa nr 3 

otrzymała imię Joanny von Schaffgotsch-Gryzik.  

      Jak do tego doszło?  

      Jak opowiadała nam pani z języka polskiego, 

każda klasa wraz z wychowawcą przygotowała 

propozycję imienia wraz z uzasadnieniem w postaci 

gazetki. Wśród wielu kandydatów była mało znana 

Joanna Gryzik. Rodzice, nauczyciele  

i uczniowie mieli czas, żeby zapoznać się z życiem  

i działalnością prezentowanych osób. Po głosowaniu 

okazało się, że wybór większości padł na Joannę.  

By lepiej JĄ poznać, nawiązaliśmy kontakt z panią 

Ireną Twardoch, z członkami Związku 

Górnośląskiego , a także z byłym  proboszczem 

parafii w Goduli.  Przygotowaliśmy uroczystość 

nadania imienia, na którą przybył potomek hrabiny 

Joanny. Został ufundowany sztandar, a także 

powstała tablica pamiątkowa. Nasza nauczycielka 

napisała słowa hymnu szkoły, a muzykę  

skomponował Ireneusz Wypich. 

       Od tego czasu jesteśmy jedyną szkołą, która 

nosi imię Joanny von Schaffgotsch-Gryzik. 

Włączamy się w różne akcje popularyzujące 

działalność naszej patronki, organizujemy konkursy 

i festiwale, by podnieść poziom wiedzy uczniów  

z innych szkół i osób dorosłych. Pozostajemy  

w kontakcie z różnymi organizacjami i osobami, 

którym na sercu leży dobre imię Joasi, a także  

z potomkami patronki.  

       Uroczyście obchodzimy urodziny Joanny jako 

Dzień Patronki i systematycznie składamy kwiaty na 

grobie Schaffgotschów w Kopicach.    

                                                                             
Opowieści Joanny Muskus, nauczycielki języka 

polskiego, wysłuchały  Zosia i Magdalena Ruda 

 

 

 

O SZKOLE I NADANIU IMIENIA 
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nazywała się ulica? Kiedy została zmieniona nazwa? Kto ją zmienił lub na czyj wniosek? O jaką 

Joannę chodzi? Dlaczego nazwa ulicy, to tylko imię? Postanowiliśmy znaleźć odpowiedzi na 

nurtujące nas pytania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska. Najpierw odwiedziliśmy Wydział Geodezji, 

gdzie dowiedzieliśmy się, że 26 marca 1992 roku Uchwałą Rady Miasta zostały zmienione nazwy 

około pięćdziesięciu ulic, w tym Marchlewskiego na ulicę Joanny. Po rozmowach w Kancelarii  Rady 

Miasta otrzymaliśmy odpowiedzi na kolejne pytania. W 1992 roku członkowie komisji 

odpowiedzialnej za zmianę nazw wybrali takie, które związane były z  naszym miastem. Odtąd 

mamy ulicę  Joanny i Karola Goduli.  Obie ulice – Joanny i Karola Goduli łączą się z sobą 

prostopadle. Żeby uniknąć kontrowersji związanych z pełnym nazwiskiem i poprawną jego pisownią, 

postanowiono, że nazwą ulicy pozostanie imię - oczywiście Joanny von Schaffgotsch-Gryzik.  
 

TAJEMNICA  

ULICY  

JOANNY 

 

W Rudzie Śląskiej – Goduli 

znajduje się ulica Joanny. 

Próbowaliśmy odkryć 

tajemnicę i szukaliśmy 

odpowiedzi na następujące 

pytania: Jak wcześniej  
 

 
Autor:  Olivier Dudek klasa Vc 

Słowa hymnu szkoły: p. Joanna Muskus 

 

HYMN SZKOŁY 
I. Mieszkamy tu, gdzie ślady naszych ojców, 
uczymy się, by dumnie kroczyć w świat,  
cieszymy się, gdy jasno świeci słońce, 
gorące serca mocno biją w nas. 
 
Ref. Joanna pokazała nam, 
jak będąc tu, jednoczyć świat,  
jak dzielić się z innymi,  
by stać się bogatymi. 
  
II. W ojczyźnie małej początek życia drogi, 
często nie wiemy, gdzie nas rzuci los,  
lecz pamięć o niej nigdy nie przeminie,  
przeszłość i przyszłość zawsze w duszy gra. 
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CZŁOWIEK JEST WIELKI NIE PRZEZ TO, CO POSIADA...  
 
Wywiad z panem Andrzejem Szandałą przeprowadziła córka - Martyna Szandała 
 

A. Sz:  Po pierwszy - wykrycie talentu  

w bardzo młodym wieku. Po drugie -  

wspomaganie w rozwoju talentu przez 

życzliwą osobę. Po trzecie - wytrwała nauka  

i praca. Na koniec - dzielenie się zarobionymi 

pieniędzmi (filantropia). 

M. Sz: W jaki sposób praca nad książką 

pomoże uczniom? 

A. Sz:  Książka pomoże wykryć talenty 

uczniów, którzy dowiedzą się, jak bardzo 

ważna jest wytrwałość w dążeniu do celu  

i niezrażanie się problemami. Trzeba też 

pamiętać, że najlepiej uczyć się na 

przykładzie, a w tym projekcie młodzi będą 

przebywać z osobami, które osiągnęły sukces, 

zobaczą ich w działaniu i codziennej pracy  

M. Sz: W jaki sposób książka 

spopularyzuje Joannę von Schaffgotsch- 

Gryzik? 

A. Sz:  Informacja o działalności śląskiej 

bizneswoman dotrze do większego grona 

ludzi. Promocja książki odbędzie się  

w lokalnej i regionalnej prasie. Losy śląskiego 

Kopciuszka poznają dorośli i dzieci. Mam 

nadzieję, że książka może być też projektem 

w zakresie doradztwa zawodowego w innych 

szkołach. 

M. Sz: Dziękuję za poświęcony czas. Jestem 

z Ciebie Tato dumna.  

A. Sz:  Również dziękuję. 

 

M. Sz: Dzień dobry, czy mogłabym 

przeprowadzić z Tobą Tato wywiad? 

A. Sz: Tak. 

M. Sz: Gdzie pracujesz? 

A. Sz: Prowadzę firmę informatyczną. 

Głównym zakresem działalności jest wdrażanie 

platform e-learning, opracowanie szkoleń 

multimedialnych i konsultacje z metod 

skutecznego uczenia się. 

M. Sz: Kim jesteś z wykształcenia? 

A. Sz: Ukończyłem studia z informatyki. Po 

studiach zacząłem uczyć się zarządzania 

projektami informatycznymi. 

M. Sz: Kiedy zacząłeś się  interesować życiem 

i działalnością Joanny? 

A. Sz: Jakieś dwa lata temu. 

M. Sz: Co spowodowało, że zaproponowałeś 

uczniom i nauczycielom ze Szkoły 

Podstawowej nr 3 wspólne napisanie książki? 

A. Sz:  Uważam, że życiorys Joanny 

Schaffgotsch-Gryzik jest imponujący, a jej 

cechy godne naśladowania. W Szkole 

Podstawowej nr 3, do której uczęszczają moje 

dwie córki, można spotkać wielu uczniów, 

przejawiających talenty podobne do Joanny. 

M. Sz:  Na czym polega praca nad książką? 

A. Sz:  Wyszukałem grupę rudzkich 

przedsiębiorców, którzy na podstawie ankiety 

odkryli w  sobie cechy podobne do Joanny von 

Schaffgotsch-Gryzik. Wkrótce odbędą się 

spotkania uczniów klas siódmych  

z przedsiębiorcami. Kolejnym etapem będzie 

obserwacja i poznanie specyfiki pracy 

wybranych osób, np. fryzjera, piekarza, 

mechanika samochodowego, rozmowy z nimi, 

odkrywanie własnych talentów i zainteresowań.  

M. Sz: Jakie cechy Joanny były 

wyznacznikiem szukania podobnych do niej 

przedsiębiorców? 
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ŻYWA FOTOGRAFIA, CZYLI DEBIUT SCENICZNY 

ŚWIĘTUJEMY 176 ROCZNICĘ URODZIN JOANNY 

Magdalena Ruda z klasy IIa i Jarosław Brabański z IIIe wcielili się w postacie Joanny i Hansa 

Ulryka Schaffgotschów w klimatycznych pomieszczeniach naszej Szkolnej Izby Tradycji. 

 

Szanowni Państwo!  

Przyjaciele, zapraszam Was  już 29 kwietnia br. do Kopic na 176 urodziny Joanny 

Gryczik von Schomberg – Godula hrabiny Schaffgotsch.  

Nasza uroczystość wpisana jest w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa 

Kulturowego 2018, jednocześnie chcemy ogłosić że rok 2018 jest Rokiem Karola 

Goduli i Joanny  

Zaczynamy już od 15:00 przed mauzoleum rodziny Schaffgotsch, poniżej agenda:  

15:00 Licytacja na rzecz ratowania mauzoleum rodziny Schaffgotsch  

15:30 Koncert chóru Grodkovia pod przewodnictwem Małgorzaty Stokłosa  

16:00 Msza święta w intencji Joanny Gryczik i rodziny Schaffgotsch  

Po mszy Koncert Nysa Gospel Choir, zespół instrumentalny, z Instytutu Jazzu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie kierownictwo artystyczne prof. 

Piotr Baron  

Miejsce spotkania:  

Parafia Rzymsko-katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach  

Organizatorzy:  

Parafia Rzymsko-katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach  

Instytut Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie  

Opiekunowie Dziedzictwa Rodu Schaffgotsch  

Z poważeniem  

Maciej Mischok  

Mauzoleum Kopice  

www.mauzoleumkopice.pl 

 

 

 

 

 

Wszyscy jesteśmy 

zaproszeni do Kopic 

na urodziny  

Joanny 

http://www.mauzoleumkopice.pl/
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU 

wiara oraz przywiązanie do śląskiej ziemi.  

  W trakcie działań nad „odkrywaniem 

Joanny” pracowaliśmy z tekstami 

źródłowymi. Analizowaliśmy zbiory 

Szkolnej Izby Tradycji, zgromadzone 

albumy, prezentacje, oś czasu oraz drzewo 

genealogiczne rodziny Joanny. Starsze 

uczennice przeprowadziły wywiady, 

tworzyły wiersze o naszej patronce, 

analizowały wyniki przeprowadzonej 

ankiety. Wysłuchały też opowieści o tym, 

jak doszło do nadania szkole imienia. Inni 

uczniowie przygotowali ilustracje do hymnu 

szkoły, robili zdjęcia, wybierali 

odpowiednie do gazetki. Uczennice 

redagowały pytania dotyczące tajemnic 

związanych z Joanną. Młodsi wcielili się  

w role Joanny i Hansa Ulryka, tworząc żywą 

fotografię, brali udział w odkrywaniu miejsc 

związanych z patronką oraz wykazali 

niesamowitą chęć poznawania życia Joasi.   

W wyniku pracy nad projektem: 

- udowodniliśmy, że należy pogłębiać 

wiedzę o Joannie i popularyzować ją wśród 

mieszkańców naszego miasta, 

- znaleźliśmy ślady Joanny w naszym 

mieście oraz poza nim, w książkach  

i publikacjach, 

- dowiedzieliśmy się, jak powstawała 

książka o naszej patronce, 

- odkryliśmy miejsca, z którymi Joanna była 

związana, 

- przypomnieliśmy, jak doszło do wyboru 

patronki i nadania imienia oraz sztandaru 

Szkole Podstawowej nr 3 w Rudzie Śląskiej, 

a także jak powstały tablica pamiątkowa  

i hymn szkoły, odpowiedzieliśmy na 

nurtujące nas pytania związane z ulicą 

 

 

   W projekcie „Na tropie lokalnej tajemnicy 

biograficznej” wzięło udział sześcioro 

uczniów z klasy siódmej, trzeciej i drugiej. 

Koordynatorem prac była nauczycielka języka 

polskiego. Podczas realizacji zadań  

i tworzenia specjalnego numeru gazetki 

szkolnej współpracowali z nami inni 

uczniowie z naszej szkoły, nauczyciele 

historii, plastyki, przyrody, religii, edukacji 

wczesnoszkolnej oraz nauczycielka języka 

polskiego – opiekunka redakcji „Nowinek 

Szkolnych”. Wspierali nas rodzice oraz  osoby 

spoza środowiska szkolnego. W odkrywaniu 

tajemnicy pomagała autorka książki  

i pracownik Muzeum Miejskiego im.  

M. Chroboka, radni oraz pracownicy Urzędu 

Miasta w Rudzie Śląskiej, a także mieszkańcy.  

    Nasze miasto i jego historia skrywa wiele 

zagadek i tajemnic. Ciekawym wyborem 

tematu pracy byłyby z pewnością ruiny 

dworku Karola Goduli, tajemne korytarze,  

o których wspominają niektórzy mieszkańcy 

Rudy.  Dla nas najważniejszą okazała się 

jednak nasza patronka  Joanna, ciągle mało 

znana, a bardzo zasłużona dla rozwoju regionu 

w XIX wieku, dziedziczka fortuny Karola 

Goduli, śląski Kopciuszek.  

    Celem projektu było odkrywanie śladów 

Joanny von Schaffgotsch-Gryzik w naszym 

mieście i regionie. Nie mniejsze znaczenie 

miało sprawdzenie poziomu wiedzy 

mieszkańców na temat Joanny i popularyzacja 

tej niezwykłej postaci oraz jej wspaniałych 

cech wśród młodych ludzi. Ważne stało się 

przybliżenie im ponadczasowych wartości, 

jakimi kierowała się w życiu, a także 

pokazanie w niej mądrej i silnej kobiety, 

kochającej matki i żony, dla której ważna była  

 

Sprawozdanie z realizacji projektu „ Na tropie lokalnej tajemnicy biograficznej” w ramach 

Wojewódzkiego Konkursu – Edukacja regionalna w szkole „Proszę Was, pozostańcie wierni 

temu dziedzictwu...” - Jan Paweł II 
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Joanny w Goduli, 

- przekonaliśmy się, iż na podstawie cech Joanny, 

możemy w dzisiejszych czasach znaleźć 

podobnych do niej przedsiębiorców, dzięki którym 

młodzież odkryje swoje zainteresowania i talenty,  

- uświadomiliśmy sobie, jak ważne są  

tradycja, mała ojczyzna, ale też otwarcie na świat.  

- przygotowaliśmy list do Związku 

Górnośląskiego z prośbą o umieszczenie Joanny 

von Schaffgotsch- Gryzik w kolejnym tomie 

Silesiusa, wśród wybitnych Ślązaków.  

     Wkrótce powstanie książka o ludziach  

w mieście podobnych do Joanny. Przygotowujemy 

wiersze o patronce do wydania w postaci tomiku 

poezji i szukamy sponsorów, by doszło  do jego 

realizacji. W maju już po raz dziewiętnasty dla 

uczniów z Rudy Śląskiej zorganizujemy Festiwal 

Małych Ojczyzn Lokalnych, w ramach którego 

odbędą się konkursy związane z naszą patronką.  

Szczególną okazją do prezentacji życia  

i działalności Joanny jest tegoroczna industriada, 

która odbywać się będzie pod hasłem  

„Industriada jest kobietą”. Nasza szkoła włączy  

się w imprezę, przygotowując grę terenową  

o Joannie, przeznaczoną dla całych rodzin.  

Popularyzowanie wiedzy o Joannie von 

Schaffgotsch-Gryzik ułatwi też z pewnością 

ogłoszenie roku 2018 Rokiem Karola Goduli  

i Joanny w ramach Europejskiego Roku 

Dziedzictwa Kulturowego 2018. Na uroczyste 

obchody 176 urodzin Joanny  wszyscy 

jesteśmy zaproszeni do Kopic. Odkrywanie 

kolejnych kart z życia Joanny jest jednak 

procesem długotrwałym i z pewnością  nie 

zakończy się w chwili wykonania zadania 

konkursowego. Zdajemy sobie sprawę, że 

przyjęcie JEJ jako patronki to zaszczyt, ale  

też zobowiązanie. Naszym przesłaniem będzie 

stałe uświadamianie mieszkańcom Rudy 

Śląskiej  zasług Joanny i czerpanie z niej 

wzorów. 

Uczniowie bioracy udział w projekcie: 
Marta Blachucik -  kl. VII c 

Maja Kuropka - kl. VII c 

Zofia Ruda - kl. VII c 

Martyna Szandała - kl. VII c 

Magdalena Ruda - kl. IIa 

Jarosław Brabański - kl. IIIe 

 

Szkoła Podstawowa nr 3                                                                                      Ruda Śląska, 13.04.2018 r. 

im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik 

Ruda Śląska, ul. C. K. Norwida 10 

                                                                                            Związek  Górnośląski 

                                                                                            Katowice  

 

                 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o umieszczenie Joanny von Schaffgotsch-Gryzik           

w Silesiusie. Pierwszy tom publikacji prezentuje sylwetki 48 wybitnych Ślązaków, wśród których znajduje 

się tylko pięć kobiet.  

                Śląsk był dla Joanny miejscem urodzenia i wzrastania. Odziedziczony po Karolu Goduli majątek 

pomnożyła siedmiokrotnie. Nie zapominała o swoich pracownikach. Otwierała kopalnie i huty. Budowała 

szkoły, sierocińce i ochronki dla biednych dzieci. Fundowała kościoły i zakładała szpitale. Często ubierała 

śląski strój. Była kobietą mądrą i przedsiębiorczą na miarę XXI wieku.  

              Mamy ogromną nadzieję, że w kolejnym tomie Silesiusa Joanna von Schaffgotsch-Gryzik 

znajdzie godne miejsce.                    

                                                                                                       Z poważaniem  

                                                                                                        

                                                                                                Uczniowie i Nauczyciele  

                                                                                                Szkoły Podstawowej nr 3 w Rudzie Śląskiej 
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