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Dane ogólne

• Gorzelin - wieś położona 
w województwie dolnośląskim,
w powiecie lubińskim, 
w gminie Lubin .

• Liczy ok. 160 mieszkańców.
• W latach 1975-1998 miejscowość

administracyjnie należała 
do województwa legnickiego.



Gorzelin na mapie woj. 
dolnośląskiego

GorzelinGorzelin na mapie woj. dolnona mapie woj. dolnośślląąskiegoskiego



Informacje

Współcześnie wieś jest znana 
z prywatnego tartaku ,,Cora’’.

Tablica na byłym ,,dworcu kolejowym’’
Gorzelin jest dzisiaj atrapą.

Linia kolejowa działała od 1869 roku.
Była ważnym szlakiem i przystankiem 

na trasie Lubin - Legnica.
Korzystali z niej zwłaszcza 

pensjonariusze sanatorium.



O Gorzelinie
• Gorzelin to piękna miejscowość, która 

zaczęła już istnieć w XV wieku.
• Na początku było siedem rodzin z dużymi 

gospodarstwami, a dziś jest tu ok. 160 
mieszkańców i ok. 70 zabudowań.

• Najstarszym mieszkańcem jest
pani Helena Doroszkiewicz. 



Bramy, które przetrwały do dziś

• Dwie bramy w nieistniejącym już dziś
murze okalającym niegdyś całe 
założenie. 

• Pierwsza od północy 
w bardzo dobrym stanie stanowi dziś
element prywatnej posesji sąsiadującej 
z dawnym założeniem. 

• Druga od południa w stanie 
zniszczenia.



Jeszcze przedwojenna, zabytkowa 
brama jednego z mieszkańców



Fontanna wybudowana w 1970 roku



ZABUDOWANIA 
W XV WIEKU



Życie kulturalne i rekreacje
- Świetlica, w której co roku 

odbywa się zabawa dożynkowa.
-Kaplica, w której odbywa się

Msza Święta.
- Park pełen zabytków.



Ciekawostki

• Gorzelin słynie również ze specyficznego 
mikroklimatu.

• Jeszcze przed wojną w miejscowości 
znajdowało się sanatorium przeciwgruźlicze.

• W czasach przedwojennych 
w Gorzelinie była gorzelnia.

• Można u nas spotkać różne gatunki pięknych 
roślin. 



Mieszkańcy
Dzieci w wieku przedszkolnym i 
młodszym

ok. 20

Dzieci w wieku szkolnym (I-VI) ok. 15

Młodzież gimnazjalna ok. 15
Młodzież w szkołach średnich ok. 10
Studenci ok. 5
Dorośli ok. 100
Osoby starsze (po 65 roku 
życia)

ok. 25



Podziękowania

Pragniemy podziękować:
- Pani  Bożenie Fedor za pomoc przy projekcie
- Pani Lucynie Szudrowicz za umożliwienie 

nam dostępu do pracowni komputerowej. 
oraz:

Panu Andrzejowi Dębowskiemu 
za dostarczenie wszelkich informacji
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