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Dlaczego naszą miejscowość
nazwano Gogolin?

Według lokalnej tradycji nazwa miejscowości pochodzi od
polskiej nazwy rośliny należącej do rodziny różowatych –
głogu (Crataegus L.), podobnie jak pobliski Głogówek. W
alfabetycznym spisie miejscowości na terenie prowincji

śląskiej wydanym w 1830 roku we Wrocławiu przez Johanna
Knie wymienione jako Gogollin i Gogolin.



Historia i zabytki Gogolina



-Pomnik Karolinki i Karlika to jeden z najbardziej
rozpoznawalnych symboli Gogolina. Jego autorem jest
opolski rzeźbiarz Tadeusz Wencel, a sam monument
stanął w maju 1967 r. z okazji nadania Gogolinowi praw
miejskich.
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--POMNIK KARLIKAPOMNIK KARLIKA
I KAROLINKII KAROLINKI

-Inspiracją do ustawienia pomnika była śląska pieśń ludowa „Poszła
Karolinka do Gogolina”, która rozsławiła miasto na całym świecie.

Lokalizacja pomnika była nieprzypadkowa. Karolinka i Karlik stanęli w
takim miejscu, że słynną parę można podziwiać zarówno z drogi, jak i z

okien pociągów przejeżdżających przez Gogolin.



TEKST AKAPITU

 
,,Kroszonka"

Kroszonka opolska - znana w całej Polsce
- ma swoje korzenie w Obrowcu pod
Gogolinem, a autorytetem w sztuce

kroszonkarskiej był Jerzy Lipka. Dlatego
to właśnie gmina Gogolin została

zaproszona przez Muzeum Wsi Opolskiej
do podpisania porozumienia, na mocy

którego otrzyma dwumetrową
kroszonkę, która będzie zdobić miasto

przez najbliższy rok.kapitu



06,,Filiżanka"
 

Gogolin jest znany między innymi z folklorem śląskim, w tym
także z tworzenia wyjątkowych, pięknych wzorów na

porcelanie. Te rękodzieła są znane i doceniane w całej Polsce
i poza nią. By uczcić gogolińską porcelanę, na rynku stanęła

wielka dekoracja – filiżanka z Gogolina. Mieliśmy zaszczyt
brać udział w jej tworzeniu.



Pomożemy Ci osiągnąć
Twoje cele fiskalne

Wytyczne marki 2020

 
Poszła Karolinka do Gogolina 

a Karliczek za nią jak za młodą panią
z flaszeczką wina.

II
Wróć se Karolinko napij se wina 

a bydziesz czorwona
a bydziesz czorwona

jako malina.
III

Szła do Gogolina przedsa patrzyła 
ani se na swego

synka szykownego
nie obejrzała.

 
IV

Wróć se Karolinko bo jadom goście 
joł se już nie wrócam
bo se bardzo smuca
boch już na moście.

 
V

Pod tom kamienicom bronny koń stoi 
już se Karolinka
już se Karolinka
do ślubu stroi.

VI
Jak se nastroiła bardzo płakała 

swój zielony wionek
swój zielony wionek

z głowy stargała.
VII

Prowadź że mnie dróżko hen w daleki świat - (bis)
znajda tam inkszygo
synka szykownego
co mi bydzie rad.
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Hymn Gogolina





  Na obszarze po byłych
zakładach wapienniczych
powstał Plac Środmiejski ,

który stanowi centrum życia
publicznego i kulturalnego.

 



Park Bioróżnorodności



ŹRÓDŁA:
-www.gogolin.pl

-www.gminagogolin.pl
-www.fotopolska.eu

-www.nto.pl
-www.naszekrapkowice.pl
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