
Moje miasto 

GOGOLIN



HISTORIA GOGOLINA

●Gogolin to miasto w województwie opolskim , położone na krawędzi Wyżyny Śląskiej (175 m n.p.m)

●Przez wiele wieków Gogolin był wioską . W 1958 roku po włączeniu Karłubca i Strzebniowa został osidlem, a w 1967 roku otrzyma

●Początki osadnictwa na terenie Gogolina sięgają okresu młodszej epoki kamiennej.



●Wiele znalezisk na terenie Gogolina pochodzi z epoki brązu okresu kultury łużyckiej oraz okresu wpływów rzymskich.

●Po raz pierwszy wspomniano o Gogolinie w 1223 roku jako „Gogolino” w dokumencie biskupa wrocławskiego Wawrzyńca.

●Pod koniec XIII wieki wioska Gogolin należała do książęcego uposażenia klasztoru cystersów w Jemielnicy.

●Podczas wojny trzydziestoletniej w 1634 roku, hrabia Melchior Ferdinand de Gaschin

●



●nabył Gogolin, Strzebniów oraz Porębę i włączył je do dóbr żyrowskich.

●Do XIX wieku Gogolin był małą osadą liczącą 312 mieszkańców. Zabudowania Gogolina zaczynały się od dzisiejszej Szkoły Podstaw





●Wioska posiadała typowo rolniczy charakter, a jej mieszkańcy utrzymywali się głównie z pracy na roli niskiej klasy.

●Na początku XIX wieku w Gogolinie znajdowało się 89 domów, folwark, szkoła katolicka, tartak wodny, hrabiowski wapiennik i ka

●W tym czasie nie istniały żadne fabryki ani zakłady pracy



●Funkcjonowały jedynie nieliczne pańskie młyny, tartaki, cegielnie i gorzelnie.

●Punktem zwrotnym w dotychczasowych dziejach Gogolina stała się na początku lat 40 XIX wieku budowa wrocławsko



●Dworzec kolejowy kiedyś ●Dworzec kolejowy dziś



●Powstała także w niedługim czasie ekspedycja pocztowa oraz zbudowano budynek poczty.

●Kolej żelazna łączyła Gogolin z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, gdzie rozwijało się górnictwo, hutnictwo oraz przemysł ch

●Gogolin został w przeszłości bardzo dobrze obdarowany przez naturę. Jego tereny pokrywają bogate złoża traisowego



●muszlowego kamienia wapiennego sprzed 245 milionów lat. Pokłady te zawierały ponad 95% węglanu wapnia potrzebnego do produkcj

●W chwili osiedlenia się Żydów w Gogolinie zbudowano 22 piece wapiennicze co sprawiło, że intensywnie rozwijający się przemysł



było z masowym przybywaniem ludzi za pracą.

●Tak właśnie Gogolin przekształcił się z osady rolniczej na przemysłową.



Gogolin i jego dzielnice



●Chorula

●Górażdże

●Karłubiec

●Malnia

●Obrowiec

●Odrowąż

●Kamionek

●Kamień Śląski

●Strzebniów

●Dąbrówka

●Zakrzów



Ciekawe miejsca w Gogolinie

●Wapienniki



●Kapliczka na bagnie



●Owocowy ogród miejski



●Cmentarz żydowski w Gogolinie



●Pomink Karlika i Karolinki



Ważniejsze imprezy

●Żniwniok(Dożynki) – święto plonów, które odbywa się co rok w innym sołectwie

●Coroczny przegląd jasełek

●800 lecie założenia Gogolina

●Coroczna Gala Samorządowa



Gogolin dawniej i dziś



Apteka na ulicy Krapkowickiej



Szpital w Gogolinie

●Posługiwały w nim siostry boromeuszki



Urząd miasta Gogolin

●Urząd miasta dzisiaj i prawdo podobnie w roku 1935



Pacę tworzył Dominik W.

Korzystając z książki

„Posługa Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza”

I strony internetowej Gogolin pl
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