
 

Ratujemy mauzoleum Schaffgotschów 
Kopice, 30.09.2017 

 

 

 

Drodzy Przyjaciele, Szanowni Goście,  
po raz pierwszy spotkaliśmy się w Kopicach 28 maja 2017 roku na pokazie filmu Teresy 
Kudyby „Prawda ponad wszystko. Opowieść o ks. Dzierżonie”. Nieprzypadkowo, bo 
właśnie w Kopicach ks. Dzierżon – „Kopernik ula”  założył w roku 1847 pierwsze na 
świecie Śląskie Towarzystwo Pszczelne. Tego dnia zainaugurowaliśmy w gronie kilku 
entuzjastów kampanię na rzecz ratowania mauzoleum Johanny Gryczik von Schomberg 
Godulla i  Hansa Ulricha Schaffgotsch.  
Odnieśliśmy pierwszy sukces, bowiem w międzyczasie pani Elżbieta Molak, opolska 
wojewódzka konserwator zabytków dokonała na prośbę proboszcza Jarosława Szeląga 
wpisu kopickiego mauzoleum do rejestru. 
 

30 września organizujemy drugie spotkanie w znacznie poszerzonym już gronie ratujących 
ten znakomity zabytek. Szczegółowy program znajduje się na stronie: parafiakopice.pl. 
Rozpoczynamy o godz. 13.00 mszą św. i recitalem zespołu pod dyrekcją Grzegorza 
Płonki. Wydarzeniem szczególnym w tym dniu jest pokaz filmu „Schaffgotsch. Saga 
zapomnianego rodu” w reż Andrzeja Klamta, z osobistym udziałem autora.   
Po uroczystościach religijnych i artystycznych zapraszamy na aukcję, z której dochód 
przeznaczamy na remont mauzoleum rodziny Schaffgotsch. 
 

Zapraszamy! 
Zespół organizacyjny: Maciej Mischok, Teresa Kudyba, Alicja Biesaga, Janusz Naściuk, 
ks. Jarosław Szeląg 

 

 

Przedmiotem aukcji będą: 
1. Najlepsze wino wytrawne w Polsce, szóste w Europie, pochodzące z winnicy rodzinnej 
Ćwielong&Olszewski. Zamierzamy zlicytować pierwszy „numer” wina Muscatto z 
certyfikatem międzynarodowego konkursu Galicja Vitis 2017. Licytacja odbędzie się z 
udziałem właściciela winnicy z Balcarzowic Marcina Ćwielonga 

 

2. Książka Arkadiusza Kuzio-Podruckiego "Schaffgotschowie. Zmienne losy śląskiej 
arystokracji” (BIAŁY KRUK, książka nie do zbycia nigdzie tylko u nas - dzięki miastu 
Bytom, z dedykacją autora, również obecnego na naszym spotkaniu 
 

3. Album „Śląscy potentaci. Dziedzictwo Schaffgotschów” - dar Domu Współpracy Polsko-
Niemieckiej z dedykacją 
 
4. Książka Ireny Twardoch „Z dziejów rodu Schaffgotschów” z dedykacją autorki obecnej 
na spotkaniu  
 
4. Fotografia aktorów z filmu „Rodzinka.pl” z podpisami dzięki uprzejmości pani Magdaleny 
Stróżyńskiej 
 
5. Rysunki rodziny Schaffgotsch autorstwa Wandy Cebulki 
 
6. Talar rudzki Godula, podarunek Miasta Ruda Śląska 



 
7. Pocztówka z kolekcji Macieja Mischok 
 

8. Płyta z filmem „Schaffgotsch. Saga zapomnianego rodu” 
9. „Z dziejów Grodkowa i ziemi grodkowskiej” - podarunek Biblioteki Publicznej w 

Grodkowie 
10. Plakat „Pałac w Kopicach 2017” foto: Mariusz Przygoda 
 
 
 
 


