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leopold cassirer
1846-1922

gogolin
ok. roku 1905

Do osób szczególnie zasłużonych dla Gogolina należy Żydowski przedsiębiorca Leopold Cassirer.

Urodził się 29 sierpnia 1846 roku jako syn właściciela karczmy Salomona Cassirera, pierwszego prze-
łożonego gogolińskiej gminy żydowskiej w Gogolinie i Ernestine (z d. Wachsmann). Leopold Cassirer był 
wielkim inwestorem, kupcem, przedsiębiorcą, właścicielem wapiennika, później zakładów wapienniczych. 
Przez 40 lat był zaangażowany w działalność na rzecz Gogolina, pracując dla rozwoju miejscowości i dobra 
lokalnej społeczności. W 1883 roku Leopold Cassirer wraz z bratem Simonem zostali współwłaścicielami 
jednego z zakładów wapienniczych w Gogolinie. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w trosce o zdrowie swo-
ich pracowników Cassirerowie założyli dla nich kasę chorych. Na uwagę zasługuje też zmysł ekologiczny 
i  praktyczny Leopolda Cassirera, który zapoczątkował obsadzanie wyeksploatowanych kamieniołomów 
drzewkami owocowymi. Drzewka te przyjęły się, upiększyły krajobraz oraz dostarczały owoców.

Leopold Cassirer był nie tylko przedsiębiorcą, lecz także jedną z czołowych postaci w życiu samorzą-
dowym, społecznym i kulturalnym Gogolina. Pełnił wysokie funkcje i zajmował zaszczytne stanowiska, 
cieszył się zaufaniem i  poważaniem całej gogolińskiej społeczności. Współdecydował o  inwestycjach 
i projektach na rzecz dynamicznego rozwoju Gogolina. Leopold Cassirer był także ławnikiem, rozjemcą, 
sędzią polubownym, wielokrotnie przewodniczącym komisji wyborczych dla okręgu wyborczego Gogolin 
– Górażdże. Z wielkim zaangażowaniem pracował przy budowie szkoły ewangelickiej w Gogolinie, w któ-
rej uczyły się dzieci ewangelików i Żydów.

Leopold Cassirer zmarł w Gogolinie dnia 27 stycznia 1922 roku w wieku 75 lat. Został pochowany na 
cmentarzu żydowskim przy obecnej ulicy Wyzwolenia.

Moritz Cassirer – ur. 7 kwietnia 1890, syn Leopolda i Idy Cassirerów. Został urzędnikiem bankowym we 
Wrocławiu. Podczas holocaustu zginął w Warszawie w 1942 roku.

Źródło: zbiory „Nasz Gogolin”

W połowie XIX wieku nastąpił moment przełomowy, w  dziejach Gogolina. Decydującą rolę w  tej kwe-
stii odegrały dwa czynniki — grube pokłady muszlowego kamienia wapiennego oraz oddanie do użytku 
w 1845 roku wrocławsko-górnośląskiej linii kolejowej (Oberschlesische Eisenbahn), przebiegającej przez 
Gogolin. Kolej żelazna umożliwiała stały i szybki transport różnych materiałów budowlanych na przemy-
słowy Śląsk. Gogolin stał się wówczas atrakcyjny dla inwestorów i przedsiębiorców. Przybywali do Gogoli-
na, tu się osiedlali i pracowali. Budowali szybowe piece wapiennicze i na szerszą skalę produkowali wap-
no. Byli inspiratorami wielu nowych inwestycji, które zmieniły dotychczasowy wizerunek miejscowości.
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TOMASZ KONTNY
scenarzysta komiksów. Nagradzany 
w konkursach, w tym wielokrotnie na 
Międzynarodowym Festiwalu Komiksu 
i Gier w Łodzi. Pisze serię „Wydział 7” 
o SB-ekach rozwiązujących paranor-
malne zagadki w realiach PRL.

RAFAŁ NOCOŃ
mieszkaniec Gogolina, miłośnik lokal-
nej historii i historii w ogóle. „W pogo-
ni za duchem” to jego pierwszy, ale na 
pewno nie ostatni komiks.

ADAM FYDA
absolwent Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu. Od ponad 20 lat zajmu-
je sie szeroko pojętą grafiką i ilustra-
cją. Autor komiksów, w tym wydanej 
w Polsce komiksowej adaptacji prozy 
H. P. Lovecrafta „Góry szaleństwa”.

Początek XX wieku. Gogolin, dzięki bogatym złożom wapnia i torom kolei żelaznej, stał się atrakcyjnym 
miejscem dla przemysłowców, inwestorów i ludzi poszukujących lepszych warunków życia.

Świeżo po przeprowadzce Janek zostaje sam w nowym domu. Nie zna miasta i jego mieszkańców, 
nie wie co ze sobą począć i pewnie byłoby mu smutno… lecz los stawia na jego drodze nowych 

przyjaciół, którzy wciągają go w pościg za duchem!

autorzy



leopold cassirer
1847-1927

Do osób szczególnie zasłużonych dla Gogolina należy Żydowski przedsiębiorca 
Leopold Cassirer.

Urodził się 29 sierpnia 1846 roku jako syn właściciela karczmy Salomona Cas-
sirera, pierwszego przełożonego gogolińskiej gminy żydowskiej w  Gogolinie 
i Ernestine (z d. Wachsmann). Leopold Cassirer był wielkim inwestorem, kup-
cem, przedsiębiorcą, właścicielem wapiennika, później zakładów wapienniczych. 
Przez 40 lat był zaangażowany w działalność na rzecz Gogolina, pracując dla 
rozwoju miejscowości i dobra lokalnej społeczności. W 1883 roku Leopold Cas-
sirer wraz z bratem Simonem zostali współwłaścicielami jednego z zakładów 
wapienniczych w Gogolinie. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w trosce o zdrowie 
swoich pracowników Cassirerowie założyli dla nich kasę chorych. Na uwagę za-
sługuje też zmysł ekologiczny i praktyczny Leopolda Cassirera, który zapocząt-
kował obsadzanie wyeksploatowanych kamieniołomów drzewkami owocowymi. 
Drzewka te przyjęły się, upiększyły krajobraz oraz dostarczały owoców.

Leopold Cassirer był nie tylko przedsiębiorcą, lecz także jedną z  czołowych 
postaci w  życiu samorządowym, społecznym i  kulturalnym Gogolina. Peł-
nił wysokie funkcje i  zajmował zaszczytne stanowiska, cieszył się zaufaniem 
i poważaniem całej gogolińskiej społeczności. Współdecydował o inwestycjach 
i  projektach na rzecz dynamicznego rozwoju Gogolina. Leopold Cassirer był 
także ławnikiem, rozjemcą, sędzią polubownym, wielokrotnie przewodniczącym 
komisji wyborczych dla okręgu wyborczego Gogolin – Górażdże. Z wielkim zaan-
gażowaniem pracował przy budowie szkoły ewangelickiej w Gogolinie, w której 
uczyły się dzieci ewangelików i Żydów.

Leopold Cassirer zmarł w Gogolinie dnia 27 stycznia 1922 roku w wieku 75 lat. 
Został pochowany na cmentarzu żydowskim przy obecnej ulicy Wyzwolenia.

Moritz Cassirer – ur. 7 kwietnia 1890, syn Leopolda i  Idy Cassirerów. Został 
urzędnikiem bankowym we Wrocławiu. Podczas holocaustu zginął w Warszawie 
w 1942 roku.

Źródło: zbiory „Nasz Gogolin”
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gogolin
ok. roku 1905

W połowie XIX wieku nastąpił moment przełomowy, w dziejach Gogolina. 
Decydującą rolę w tej kwestii odegrały dwa czynniki — grube pokłady mu-
szlowego kamienia wapiennego oraz oddanie do użytku w 1845 roku wro-
cławsko-górnośląskiej linii kolejowej (Oberschlesische Eisenbahn), prze-
biegającej przez Gogolin. Kolej żelazna umożliwiała stały i szybki transport 
różnych materiałów budowlanych na przemysłowy Śląsk. Gogolin stał się 
wówczas atrakcyjny dla inwestorów i przedsiębiorców. Przybywali do Gogo-
lina, tu się osiedlali i pracowali. Budowali szybowe piece wapiennicze i na 
szerszą skalę produkowali wapno. Byli inspiratorami wielu nowych inwesty-
cji, które zmieniły dotychczasowy wizerunek miejscowości.


