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GOLENIOWSKI SZLAK CEGLANY
Szlak pieszy
4 km

Spacerując po Goleniowie można zauważyć w wielu miejscach budynki 

wykonane z czerwonej cegły. Są to na ogół budowle wykonane w stylu 

neogotockim oraz nieliczne w stylu gotyckim. Proponujemy Państwu 

niewielki spacer ulicami Goleniowa, w czasie którego zobaczycie niemal 

wszystkie budowle tego typu.

Witamy bardzo serdecznie 
i zapraszamy na spacer szlakiem ceglanego Goleniowa
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BRAMA WOLIŃSKA

Gotycka budowla z XIV w. Jedyna ocalała 
z czterech bram wjazdowych do miasta.

Goleniowski Szlak Ceglany
Punkt 1

Spacer rozpoczynamy przy najbardziej charakterystycznej budowli 

Goleniowa, przy Bramie Wolińskiej, która znajduje się przy ul. Grun-

waldzkiej i Placu Bramy Wolińskiej. Została ona wybudowana po 

nadaniu miastu w 1314 r. prawa lubeckiego. Książe Otton III zastę-

pując prawo magdeburskie prawem lubeckim zobowiązał Goleniów 

do budowy solidnego, murowanego systemu obronnego. W głów-

nym zarysie system ten został wykonany przed 1320 r. Brama Wo-

lińska jest jedną z czterech, jakie posiadał Goleniów i jedyną, która 

przetrwała do naszych czasów. Reprezentuje typ bramy szczytowej, 

założonej na rzucie prostokąta. Zbudowana jest w 25% z kamienia 

obejmującego jej część dolną do wysokości ostrołukowego prze-

jazdu i w 75%  z cegły w wątku wendyjskim.
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Do wysokości trzeciego piętra, w występie muru, znajduje się nisza 

zamknięta półkolistym łukiem, w bokach której umieszczone zostały 

prowadnice do poruszania ciężkiej kutej, żelaznej kraty. Na wyso-

kości czwartej kondygnacji, znajdują się jeszcze trzy otwory okienne 

zakończone łukami odcinkowymi, które były dawniej strzelnicami. 

Ceglana elewacja wewnętrzna bramy, tworzy kompozycję o chara-

kterze wertykalnym (pionowym) podkreślającym wysokość, strze-

listość i lekkość budowli. Wysokość całej bramy wynosi 26 m, a ze 

sterczyną 29,85 m, natomiast wysokość otworu bramnego 5,25 m, 

szerokość 4,85 m i długość przejazdu 10 m. Przez wieki oprócz funkcji 

obronnych pełniła ona rolę bramy celnej miasta. Obecnie w Bramie 

Wolińskiej znajduje się Centrum Informacji Turystycznej. 

Brama Wolińska
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Kościół św. Katarzyny



KOŚCIÓŁ ŚW. KATARZYNY

Kościół św. Katarzyny, obok murów obronnych i Bramy Wolińskiej, 
stanowi jeden z najstarszych zachowanych zabytków Goleniowa

Goleniowski Szlak Ceglany
Punkt 2

Od Bramy Wolińskiej dobrze widoczny jest wstawiono nowe witraże, ołtarz, ambonę i ławki, 

kościół św. Katarzyny. Docieramy do niego które otrzymały neogotycki wygląd. W 1892 r. 

ul. Grunwaldzką, pokonując około 200 m. wykonano neogotyckie zwieńczenie wieży 

w formie wyprowadzonych z czwartej kondy-Kościół św. Katarzyny, podobnie jak i Brama 
gnacji czterech narożnych wieżyczek i czte-Wolińska, są obiektami o architekturze goty-
rech trójkątnych szczytów z zegarami, spo-ckiej. Najstarsza informacja o kościele pocho-
między których wychodziła wysoka ośmiobo-dzi z dokumentu wystawionego w 1271 r. przez 
czna iglica zwieńczona sterczyną w formie kuli księcia Barnima I. Świątynia kilkakrotnie spło-
z krzyżem. W tej formie kościół przetrwał do nęła i kilkakrotnie była odbudowywana i roz-
6 marca 1945 r. W czasie walk o miasto kościół budowywana.  Remonty prowadzane w XVIII w. 
został bardzo zniszczony. W latach 1956 – 61 i w początkach XIX w. odebrały jej średnio-
został odbudowany. W tym czasie zmieniono wieczny wygląd, przepadło całe wcześniejsze 
kształt jego wieży, przywracając ten sprzed wyposażenie: naczynia liturgiczne, lichtarze, 
1892 r.świeczniki, ołtarze i bogato dekorowane orga-

ny. W końcu lat siedemdziesiątych XIX w. 
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GIMNAZJUM NR 1
Goleniowski Szlak Ceglany
Punkt 3

W środkowej części frontowej fasady znajdują się 
dwie historyczne tarcze herbowe Goleniowa
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Opuszczając kościół św. Katarzyny skręcamy w prawo i po schodkach 

prowadzących na ul. Jana Kilińskiego kierujemy się do Gimnazjum nr 1. 

Jest to neogotycki budynek wybudowany, jako obiekt szkolny w la-

tach 1896 – 1900. Obok gmachu szkoły wybudowano w tym samym 

czasie toalety i salę sportową, również w stylu neogotyckim. 

Budynek w okresie walk o miasto został bardzo poważnie uszko-

dzony. Po długim remoncie, w 1953 r. ponownie przywrócono mu 

funkcję szkoły. Ciekawym elementem na jego ścianie frontowej są 

dwa herby Goleniowa - jeden z okresu hanzeatyckiego z gryfem 

siedzącym na drzewie wyrastającym z dna łodzi oraz stylizowany 

herb z końca XIX w. z dwoma księżycami, czterema gwiazdami 

i słońcem.

Skwer przed Gimnazjum nr 1





MURY OBRONNE

Mury nad Iną to najlepiej zachowany 
fragment średniowiecznego miasta

Goleniowski Szlak Ceglany
Punkt 4

Z Gimnazjum nr 1, wzdłuż Iny i murów obronnych kierujemy się w stro-

nę ul. Szczecińskiej i mostu przez rzekę. Zachowany fragment murów 

obronnych nad Iną wybudowany został wraz z całym systemem 

obronnym miasta. W tej części murów zachowały się dwie baszty 

obronne: Baszta Prochowa i Baszta Mennicza. Grubość muru na całej 

długości wynosiła od 1 do 2 m, a wysokość od 7 do 9 m. Mury zwężały 

się ku górze i zakończone były w bardziej newralgicznych punktach, 

przy wieżach i bramach, oknami strzelniczymi. W pozostałych miej-

scach zakończone były płasko ułożonymi cegłami. Demontaż obwa-

rowań zaczęto już w końcu XVIII w., począwszy od splantowania 

wałów i fosy. W 1779 r. rozebrano fragment murów biegnący od 

strony ul. Jana Kilińskiego, wzdłuż ul. Młynarskiej. 

W 2014 r. wzdłuż murów nad Iną powstała Aleja Legend z granito-

wymi rzeźbami przedstawiającymi niektóre z goleniowskich legend.
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Mury obronne nad Iną z Aleją Legend



Baszta Prochowa



Pierwsza z zachowanych baszt, zwana Wię- baszta została podwyższona o dwie kolejne 

zienną, usytuowana jest w narożu murów od kondygnacje, w których umieszczono od zewnę-

strony południowo-zachodniej. Wraz z odcin- trznej strony na przemian w układzie szacho-

kiem murów tworzyła zamkniętą całość obron- wnicy, strzelnicze otwory szczelinowe. Całość 

ną. Początkowo miała wysokość muru, posia- wykończono pokładem widokowym z wypro-

dała dwie kondygnacje, z których dolna peł- wadzonym z niego ceramicznym stożkiem, 

niła rolę lochu więziennego a górna funkcje w którym od strony wewnętrznej umiejsco-

obronne. Do wnętrza baszty można było się wiono prostokątne wejście prowadzące w dół 

dostać tylko wejściem umiejscowionym na na czwartą i trzecią kondygnację obronną. 

wysokości drugiej kondygnacji dostawioną W tym samym okresie, baszta stała się miej-

drabiną wciąganą do środka. W późniejszym scem przechowywania prochu - stąd jej nowa 

okresie, gdy upowszechniła się broń palna, nazwa - Baszta Prochowa. 

BASZTA PROCHOWA
Goleniowski Szlak Turystyczny
Punkt 4

Nazywana początkowo Więzienną, później Prochową, 
baszta ta stanowi piękny narożnik murów obronnych nad Iną
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Baszta Mennicza



Druga z zachowanych baszt, zwana Menniczą, mincerzy, zajmujących się biciem słynnych 

jest pod względem konstrukcyjnym dwusto- goleniowskich denarów. 

pniowa. Część dolna w formie podbudowy Obok Baszty Menniczej znajduje się Furta Wo-
założona została na planie prostokąta i wybu- dna. Jest ona wzmocniona półkolistą wnęką, 
dowana razem z Furtą Wodną będącą samo- w której obsadzone były wzmocnione kutą 
dzielnym przejściem w murach z miasta do blachą grube, dębowe drzwi ryglowane po-
portu. Część górna wieży jest dwukondygna- przeczną przesuwaną kłodą wchodzącą 
cyjna z wejściem umieszczonym nad wy- w specjalne otwory znajdujące się z lewej 
sklepką w kształcie arkady na pierwszej strony wnęki i w wieży. Dodatkowo drzwi 
kondygnacji. Dostać się do niej można było przed ich wyważeniem blokowała pionowa 
przy pomocy dostawionej drabiny. W drugiej belka oparta na poprzecznej kłodzie i wsu-
kondygnacji zastosowano skromną dekorację wana pod specjalnie wysunięte nad ostrołu-
w postaci ostrołukowych blend. W Baszcie kowym otworem cegły blokujące.
Menniczej w średniowieczu pracowało 2- 3 

BASZTA MENNICZA
Goleniowski Szlak Ceglany
Punkt 4

W średniowieczu w Baszcie Menniczej 
bito goleniowskie pieniądze - denary
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SPICHLERZ

Goleniowski spichlerz stanowi przykład 
typowej zabudowy ryglowej.

Goleniowski Szlak Ceglany
Punkt 5

Idąc dalej wzdłuż murów obronnych docieramy do mostu nad Iną 

przy ul. Szczecińskiej. Zaraz za mostem po prawej stronie ulicy, nieco 

w głębi, znajduje się spichlerz. Widzieliśmy go już przez Inę będąc 

w pobliżu murów obronnych. 

W tym miejscu już w 1335 r. znajdowały się dwa budynki składowe, 

które w 1553 r. zastąpiono jednym. W 1749 r., na jego miejscu 

wybudowano stojący do chwili obecnej, dobrze nam znany spichlerz. 

Budynek jest obiektem wykonanym w konstrukcji ryglowej.

Spichlerz
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Odkrywka archeologiczna dwóch kościołów św. Jerzego



FUNDAMENTY KOŚCIOŁA ŚW. JERZEGO
Goleniowski Szlak Ceglany
Punkt 6

Idąc dalej ul. Szczecińską docieramy do Obok kościoła znajdował się najstarszy, 

odkrywki archeologicznej, która odsłoniła zachowany do połowy lat 60-tych XX w. cmen-

fundamenty pierwszej chrześcijańskiej świą- tarz w Goleniowie. W czasach niemieckich 

tyni w Goleniowie – kaplicy i kościoła św. Je- cmentarz nazywano „Wendischer Kirchhof” 

rzego. Kaplica św. Jerzego wybudowana zo- (Słowiański cmentarz). W latach 2004 - 2005 

stała jeszcze przed nadaniem praw miejskich. młodzież z Goleniowa i Bergen na Rugii reali-

W okresie hanzeatyckim był to kościół że- zowała projekt „Historie w kamieniach zapi-

glarzy. Przez kilka stuleci pełnił on funkcję sane”, w ramach którego odkopano i zabez-

kościoła parafialnego dla dzielnicy Wyk. pieczono fundamenty kościoła średnio-

wiecznego oraz kościoła z XVIII w. Obecnie W latach 1722-1725 wybudowano na miejscu 
fundamenty są udostępnione do ogólnego średniowiecznej kaplicy, ryglowy kościół, 
zwiedzania. który przetrwał do końca II wojny światowej. 

Wspólna praca młodzieży z Goleniowa i Bergen na Rugii zaowocowała 
odkryciem fundamentów dwóch kościołów
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PLEBANIA PRZY KOŚCIELE ŚW. JERZEGO

Pierwszy kościół 
w powojennym Goleniowie

Goleniowski Szlak Ceglany
Punkt 7

Przemieszczamy się dalej wzdłuż ul. Sportowej, w kierunku 

ul. Andersa, gdzie skręcamy w lewo. Przy tej ulicy ciekawym obiektem 

jest kościół św. Jerzego oraz stojący obok niego dom parafialny. 

Kościół św. Jerzego przy ul. Gen. Wł. Andersa wybudowany został 

jako świątynia katolicka w 1930 r. Był to drugi w okolicy kościół 

katolicki. Do tej pory mieszkańcy Goleniowa na msze katolickie uda-

wali się do miejscowości Luisenthal (Borzysławiec), która była 

enklawą katolicką w całym regionie. W czasie walk o miasto świątynia 

nie została zniszczona i już 9 września 1945 r. odprawiono w niej 

pierwszą polską mszę świętą. W 1980 r. przystąpiono do rozbudowy 

kościoła, który całkowicie zmienił swój wygląd. Ze starej zabudowy 

pozostał tylko dom parafialny. Przy kościele znajduje się pomnik 

św. Jana Pawła II. 

Kościół św. Jerzego wraz z plebanią
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STARY BROWAR
Goleniowski Szlak Ceglany
Punkt 8

Z kościoła św. Jerzego idąc ul. Gen. Wł. Andersa docieramy do 

ul. Konstytucji 3 Maja. Na tej ulicy skręcamy w prawo i po prawej 

stronie spotykamy następny neogotycki budynek. Jest to budowla 

po byłym browarze „Hirsch”. Budynek wybudowano w 1873 r. i do 

1920 r. warzono w nim znane w okolicy piwo „Hirsch”. Budynek 

przetrwał walki o miasto i w okresie powojennym znajdowały się 

w nim rozlewnie piwa, wody mineralnej i oranżady, najdłużej rozle-

wnia Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”. Obecnie 

w budynku mieści się kilka niedużych firm prywatnych. 

Stąd kierujemy się w stronę dworca i ronda im. Pionierów Ziemi 

Goleniowskiej i wracamy prawą stroną ulicy.

Do 1920 r. w budynku ważono 
znane w całym regionie piwo „Hirsch”

Stary browar
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Po drodze mijamy Sąd Rejonowy, kolejny neogotycki budynek 

w Goleniowie. Budynek sądu rozpoczęto budować w 1897 r. a jesienią 

1898 r. został oddany do użytku. Do 1954 r. w obiekcie mieściła się 

siedziba pierwszych polskich władz miasta. Następnie do 1991 r.  

siedziba Komitetu Powiatowego i Miejskiego Polskiej Zjednoczonej 

Partii Robotniczej, a obecnie Sądu Rejonowego. 

SĄD REJONOWY
Goleniowski Szlak Ceglany
Punkt 9

Pierwsza siedziba polskich władz miasta

Sąd Rejonowy
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Idąc dalej ul. Konstytucji 3 Maja, tuż za 

budynkiem sądu, znajduje się interesująca 

kamienica, zwracająca uwagę ozdobną 

elewacją oraz pięknie wykonanym balkonem.

Kolejnym neogotyckim obiektem przy tej ulicy 

jest budynek mieszkalny znajdujący się przy 

skrzyżowaniu z ul. Gen. Wł. Andersa. Budynek 

pochodzi z lat 70. XIX w. 

KAMIENICE
Goleniowski Szlak Ceglany
Punkt 10 i 11

Przykłady typowej zabudowy 
przedwojennego Goleniowa

Kamienica z balkonem przy ul. Konstytucji 3 Maja



Neogotycka kamienica przy ul. Konstytucji 3 Maja





BUDYNEK POCZTY
Goleniowski Szlak Ceglany
Punkt 12

Przy skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja i Pocztowej znajduje się 

neogotycki budynek poczty. Siedziba poczty została zaprojektowana 

i wybudowana przez administrację pruską w latach 1896 - 1898 r. 

i nieprzerwanie pełni tę samą funkcję.

Budynek stanowi przykład charakterystycznej 
dla drugiej połowy XIX w. architektury neogotyckiej

Poczta
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Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej „Żółty Domek”



ŻÓŁTY DOMEK
Goleniowski Szlak Ceglany
Punkt 13

Wybudowany z jasnej klinkierowej cegły budynek 
pełni rolę goleniowskiego muzeum

Będąc na ul. Pocztowej zagłębiamy się w nią W 2008 r. został odrestaurowany i przezna-

o kilkadziesiąt metrów dalej, gdzie po lewej czony na lokalne „muzeum”. Naprzeciw 

stronie spostrzeżemy charakterystyczny bu- ODDZG znajduje się nieduża budowla, posta-

dynek z żółtej cegły. Jest to Ośrodek Dokume- wiona razem z budynkiem poczty. Pierwotnie 

ntacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej (ODDZG), należała do poczty, a w okresie powojennym 

tzw. „Żółty Domek”. Budynek pochodzi z osta- mieściły się tu nieduże kioski i sklepiki.

tniego dziesięciolecia XIX w. 
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WIEŻA CIŚNIEŃ

Uszkodzenia elewacji w wyższych partiach budowli 
pochodzą z czasów walk o Goleniów

Goleniowski Szlak Ceglany
Punkt 14

Z ul. Pocztowej dochodzimy do ul. Puszkina. Stąd skręcając w lewo 

możemy dotrzeć na Plac Planty i zobaczyć, drugi ocalały fragment 

murów obronnych, wykonanych niemal w całości z kamienia po-

lnego. My jednak kierujemy się w prawą stronę i przez Plac Lotników 

oraz nieduży deptak, docieramy do Ronda Hanzeatyckiego. 

Za rondem góruje wieża ciśnień. Nieczynna od kilkudziesięcioleci wie-

ża wybudowana została w latach 1934-35 na terenie ujęcia wody i była 

na owe czasy bardzo nowocześnie wyposażona. Woda czerpana była 

ze studni głębinowych pompami głębinowymi. W zbiorniku wieżo-

wym gromadzone były nadwyżki wody nie wtłoczone do sieci miej-

skiej. Ze zbiornika wieżowego czerpał wodę również pobliski szpital.

Stąd idziemy dalej prosto ul. Wolińską, aż do skrzyżowania z ul. Sa-

dową. Skręcamy w nią - przed nami wyłania się główna brama 

Zakładu Karnego w Goleniowie.

30



ZAKŁAD KARNY

Wybudowany na planie krzyża kompleks budynków 
stanowi przykład architektury neogotyckiej

Goleniowski Szlak Ceglany
Punkt 15

Niewątpliwie najciekawszym obiektem architektury neogotyckiej 

w Goleniowie jest kompleks budynków, w których mieści się Zakład 

Karny. Budowę kompleksu rozpoczęto w 1856 r. Pracownikami 

zatrudnionymi przy wznoszeniu budynków i okalających ich murów 

byli więźniowie przywiezieni z Nowogardu. Wynikało to z tego, 

iż początkowo goleniowskie więzienie było filią zakładu karnego 

w Nowogardzie. Dogodniejsze warunki środowiskowe w Goleniowie 

spowodowały, iż zakład był ciągle rozbudowywany i po ok. 20 latach 

stał się samodzielnym Zakładem Karnym. Wybudowany został na 

planie krzyża, jego założenie jest pięknie widoczne na fotografiach 

z lotu ptaka. Niestety ze względu na pełnioną funkcję obiekt możemy 

podziwiać tylko z zewnątrz. Ciekawostką może być informacja, iż na 

wzgórzu, które pierwotnie znajdowało się na terenie kompleksu 

więziennego, zwanym Wzgórzem Ottona, biskup Otton z Bambergu 

w 1128 r. ochrzcił słowiańskich mieszkańców Goleniowa.Wieża ciśnień
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Zakład Karny
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