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leopold cassirer
1846-1922

gogolin
ok. roku 1905

Do ôsōb nojbarzij zasużōnych dlŏ Gogolina nŏleży żydowski gyszefciŏrz Leopold Cassirer.

Narodziōł sie 29 siyrpnia 1846 roku we familiji ôd posiedziciela kaczmy Salomona Cassirera, piyrszego 
przełożōnego gogolińskij żydowski gminy we Gogolinie i Ernestine (z d. Wachsmann). Leopold Cassirer 
bōł wielki inwestōr, kupiec, gyszefciŏrz, posiedziciel wŏpiynika, niyskorzij wŏpiyniczego ansztaltu. Bez 
40 lŏt bōł zaangażyrowany we działalność dlŏ Gogolina bez robiynie dlŏ rozwoju miyjscowości i dobra 
lokalnyj społeczności. We 1883 roku Leopold Cassirer społym ze bratym Simonym ôstali spōłposiedzi-
cielami jednego ze wŏpiyniczych ansztaltōw we Gogolinie. Nojbarzij trzeba dać pozōr na to, że skuli dba-
niŏ ô zdrowie ôd swojich robotnikōw Cassirerowie założyli dlō nich kasã chorych. Ważny je tyż zmysł 
ekologiczny i  praktyczny ôd Leopolda Cassirera, co zaczōn ôbsadzanie spotrzebowanych kamiynic 
ôwocowymi strōmikami. Te strōmiki sie przijōnły, upiykszyły landszaft i przinosiyły ôwoce.

Leopold Cassirer bōł niy ino gyszefciŏrz, ale tyż jedna ze wybitnych postaci we życiu lokalnego regyrōn-
ku, społecznym i kulturalnym ôd Gogolina. Wykōnowoł wysoke funkcyje i zajmowoł zaszczytne sztele, 
cieszōł sie zaufaniym i zŏcōm cołki gogolińskij społeczności. Spōłdecydowoł ô inwestycyjach i projek-
tach dlŏ dynamicznego rozwoju Gogolina. Leopold Cassirer bōł tyż ławnik, rozjymca, syńdzia polu-
bowny, moc razy wiyd welōnkowe kōmisyje dlŏ welōnkowego ôkryngu Gogolin – Gōrażdże. Ze wielkim 
zaangażyrowaniym robiōł przi budowie wanielickij szkoły we Gogolinie, co w nij sie uczyły dzieci ôd wa-
nielikōw i Żydōw.

Leopold Cassirer umar we Gogolinie 27 stycznia 1922, kej mu było 75 lŏt. Bōł pochowany na żydowskim 
kerchowie przi terŏźnyj ulicy Wyzwolyniŏ.

Moritz Cassirer – nar. 7 kwietnia 1890, syn ôd Leopolda i Idy Cassirerōw. Bōł za bankowego beamtra we 
Wrocławiu. W czasie holocaustu zginōn we Warszawie we 1942 roku.

Źródło: zbiory „Nasz Gogolin”

We połowie XIX stoleciŏ prziszoł przełōmowy mōmynt we dziejach Gogolina. Nojważniyjszõ rolã we tyj 
kwestyji miały dwa czynniki — rube pokłady muszlowego wŏpiynego kamiynia i  ôddanie do użytku we 
1845 roku wrocławsko-gōrnoślōnskij banowyj linije (Oberschlesische Eisenbahn), co szła bez Gogo-
lin. Żelaznŏ bana umożliwiała stały i wartki transport rozmajtych sztofōw budowlanych na industryjalny 
Ślōnsk. Gogolin stoł sie wtynczŏs atrakcyjny dlŏ inwestorōw i  gyszefciŏrzōw. Przibywali do Gogolina, 
sam sie ôsiedlali i robiyli. Budowali szachtowe wŏpiynicze piece i na szyrszõ skalã produkowali wŏpno. 
Ôni byli inspiratorzi wielu nowych inwestycyji, co zmiyniyły dotynczasowy ôbrŏz miyjscowości.
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TOMASZ KONTNY
scynarzista kōmiksōw. Nadgrŏdzany 
we kōnkursach, w  tym moc razy na 
Miyndzynŏrodowym Festiwalu Kōmik-
su i Ger we Łodzi. Pisze seryjõ Wydział 
7 ô esbekach, co rozwiōnzujōm para-
normalne zŏgŏdki we realiach PRL.

RAFAŁ NOCOŃ
miyszkaniec Gogolina, miyłośnik lo-
kalnyj historyje i  historyje wogōle. 
„We Pogōni za Duchym” to jego piyr-
szy, ale na zicher niy ôstatni kōmiks.

ADAM FYDA
absolwynt Akadymije Piyknych Sztuk we 
Wrocławiu. Ôd bez 20 lŏt pŏrŏ sie szy-
roko miarkowanōm grafikōm i  ilustra-
cyjōm. Autōr kōmiksōw, w tym wydanyj 
we Polsce kōmiksowyj adaptacyje prozy 
ôd H. P. Lovecrafta „Góry szaleństwa”.

Poczōntek XX stoleciŏ. Gogolin, dziynki bogatym żłōżōm wŏpnia i torōm żelaznyj bany, stoł sie 
atrakcyjny dlŏ industryjalistōw, inwestorōw i ludzi, co poszukowali lepszych warōnkōw żywobyciŏ.

Hned po przekludzce Jōnek ôstŏwŏ sōm we nowym dōmu. Niy znŏ miasta i jego miyszkańcōw, 
niy wiy, co ze sobōm zrobić i pewnikym by mu było smutno... ale los stawiŏ na ôd niego drōdze nowych 

kamratōw, co go wciōngajōm we gōniaczkã za duchym!
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