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Streszczenie. Obecna nadodrza ska dzielnica Szczecina – Gol cino (niem. Frauendorf, Golazin, 
Golentin) – nale a a przed II wojn wiatow  do ch tnie ucz szczanych przez szczecinian miejsc, 
ze wzgl du na atrakcyjne po o enie z malowniczym widokiem na Odr . W po owie XIX stulecia 
na ca ym obszarze Gol cina znajdowa o si  wiele ró nego rodzaju kawiarni, restauracji i hoteli, 
a dodatkowym atutem ówczesnego Frauendorfu by o istnienie na jego terenie dwóch zak adów 
wodoleczniczych. Blask ca ej okolicy nadawa o jednak wówczas Wzgórze Elizy (niem. Elisen-
höhe, obecnie nazywane Wzgórzem Kupa y), stanowi ce naturalne wzniesienie morenowe skarpy 
nadodrza skiej o wysoko ci 70 m nad poziomem morza. Rozci ga si  z niego pi kny widok, 
zarówno na Odr , jak i poblisk  dolin  wokó  potoku wpadaj cego do rzeki. Na wzgórzu znajdo-
wa a si  restauracja z rozleg ym tarasem widokowym. Dzia ania wojenne oraz okres po 1945 r. 
spowodowa y, e zagospodarowanie ca ej dzielnicy wraz ze s ynnym Wzgórzem Elizy zosta o
zdegradowane, a po turystyczno-rekreacyjnym charakterze okolicy niewiele dzi  pozosta o. Zabu-
dowa Wzgórza Elizy zosta o zupe nie zniszczona, teren porastaj  samosieje, a tak e zdzicza e
drzewa owocowe i winoro l. Dominuj cy w krajobrazie sta  si , zdewastowany w ostatniej deka-
dzie, schron przeciwlotniczy wzniesiony na stoku wzgórza w trakcie wojny. W referacie zostan
przedstawione mo liwo ci rewitalizacji tego obszaru opartej na historycznych, a nieistniej cych 
obecnie elementach zagospodarowania w po czeniu ze wspó czesnym pomys em na wykorzysta-
nie schronu i jego otoczenia. 

S owa kluczowe: rewitalizacja krajobrazu, tereny rekreacyjne, planowanie krajobrazu zabytkowego 

WST P

Pó nocne dzielnice Szczecina, po o one bezpo rednio nad Odr  – Goc aw
i Gol cino – posiadaj  du e, cho  aktualnie niewykorzystywane walory rekre-
acyjno-turystyczne. Ich dominant  przestrzenn  stanowi kompleks le ny, po o-
ony na cz ci Wzgórz Warszewskich – Le nym, Zielonym, Kupa y (Elizy). 

Wzgórza te pokryte s  starym, uroczym lasem bukowym z domieszk  d bów, 
klonów, jesionów i drzew owocowych, poci te g bokimi parowami, w których 
p yn  strumyki: Glinianka i Osieniec. Ca y teren cechuje du e zró nicowanie
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wysoko ciowe. Na Le nym Wzgórzu zachowa a si  jedyna pozosta o  bogate-
go, przedwojennego zagospodarowania terenu – widokowa Wie a Goc awska 
(Bismarcka), zbudowana w 1912 r. Dooko a rozci gaj  si  tereny spacerowo- 
-wycieczkowe oraz znakowane szlaki turystyczne prowadz ce a  do Puszczy 
Wkrza skiej.

Ziele  Wzgórza Kupa y (Elizy), góruj cego nad dzielnic  Gol cin, pozba-
wiona piel gnacji, nieodzownej dla zieleni parkowej, ulega post puj cej degra-
dacji. Na szczycie wzgórza i jego zboczach pojawi y si  blaszane gara e, a na 
fragmencie parku bezpo rednio przylegaj cym do pozosta o ci dawnej kawiarni 
wybudowano budynek jednorodzinny. Ziele  miejsk  dzielnicy kszta tuj  przede 
wszystkim zadrzewienia przyuliczne ulic Pokoju i wi toja skiej z okaza ymi 
jesionami (Fraxinus excelsior), kasztanowcami (Aesculus hippocastanum)
i klonami (Acer sp.), a tak e obsadzenia ulic Strza owskiej, Bogumi skiej i Li-
powej.

Swoisty charakter dzielnicy kszta tuj  równie  rozleg e tereny ogródków 
dzia kowych, si gaj ce tradycj  historyczn  pocz tku XX w. Tworz  one kom-
pleksy zieleni o mieszanej funkcji: od gospodarczej – uprawy ogrodowe, przez 
rekreacyjn  – trawniki, kwietniki i ziele  ozdobna, nawet do mieszkaniowej 
(w wielu ogródkach w a ciciele wybudowali ca oroczne murowane domy). 
Trudna dost pno  ogrodów dla osób trzecich ogranicza ich rol  jako zieleni 
publicznej, a przypadkowe formy zagospodarowania obni aj  ich warto  krajo-
brazow , któr  tworzy atrakcyjne ukszta towanie i po o enie terenu. 

MATERIA  – RYS HISTORYCZNY I OBECNY STAN  
ZAGOSPODAROWANIA DZIELNICY GOL CINO

W XIII w. Wzgórze Elizy wraz z najbli sz  okolic  i wsi  Gol cino sta y si
w asno ci  klasztoru cysterek ze Szczecina. Zakonnice za o y y na Wzgórzu 
Elizy (niem. Elisenhöhe) oraz s siednim Zielonym Wzgórzu (Winnogóra, niem. 
Weinberg) winnice u ytkowane a  do XIX w. Niemiecka nazwa wzgórza –  
Elisenhöhe zwi zana jest z wizyt  w tym miejscu w 1821 r. cesarskiego nast p-
cy tronu Fryderyka Wilhelma IV z ma onk . Na cze  ksi nej El biety Lu-
dwiki Wittelsbach wzgórze nazwano jej imieniem [Bia ecki i Turek-Kwiat-
kowska 1991].  

Pierwotnie wie  Gol cino by a rozplanowana w uk adzie ulicówki wzd u
dzisiejszej ul. Strza owskiej. Dopiero w XIX w. Gol cino po czy o si  z Ba -
dynkiem, a tak e z tzw. k  Ksi c  (niem. Herrenwiese) oraz z le cymi 
przy ul. Pokoju zabudowaniami zak adów wodoleczniczych, tzw. Bergquell. 
W XX w. nast pi o administracyjne scalenie tych dzielnic, w wyniku czego Go-
l cino uzyska o obecne granice [Bia ecki i Turek-Kwiatkowska 1991].  

Pierwsze znaleziska archeologiczne z Gol cina datowane s  na okres neolitu. 
lady cmentarzyska oraz osady pochodz  z okresu kultury u yckiej. Pierwotnie 
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Gol cino by o wsi  Bart omieja, po o on  w granicach dzisiejszej ul. Strza ow-
skiej. W XIII w. ofiarowa  on osad  klasztorowi cysterek w Szczecinie. Darowi-
zna zosta a potwierdzona w dokumencie ksi cia Barnima I z 1243 r. i przez 
ksi cia Bogus awa IV w 1276 r. W 1281 r. ksi  Bogus aw IV zezwoli , by 
klasztor przekaza  30 w ók ziemi w Gol cinie w do ywotnie lenno Henrykowi 
von Zaynz (niem. Heinrich von Santzen) i jego onie Zofii.  

W 1311 r. ksi  Otton I ponownie potwierdzi  przynale no  Gol cina do 
klasztoru cysterek. W XIV w. klasztor cysterek sprowadzi  kolonistów z Nadre-
nii w celu za o enia uprawy winoro li na stokach gol ci skich wzgórz. Pod 
koniec XVII w. winnice te nale a y do szwedzkiego komisarza Klinkowstöma. 
Upraw  winoro li prowadzono tutaj na du  skal  a  do XIX w. Krzewy wino-
ro li by y najd u ej uprawiane na Wzgórzu Elizy – jeszcze w 1864 r. uprawia o
je czterech gospodarzy.  

W czasach reformacji wie  wchodzi a w sk ad domeny ksi cej i sk ada a
si  wówczas z trzech pe nych gospodarstw rolnych o cznej powierzchni 146 
mórg. Mieszkali tu tak e liczni zagrodnicy oraz 20 zawodowych rybaków. 
W 1692 r. zabudowa Gol cina skupiona by a wy cznie po obu stronach dzisiej-
szej ul. Strza owskiej, a wie  stanowi o 26 gospodarstw.  

W XVIII w. Gol cino zamieszkiwa o 3 rolników, 10 rybaków, 7 miotlarzy 
i wytwórców koszyków, pastor, zakrystian i pasterz. Po przeprowadzeniu 
w XIX w. cz ciowego uw aszczenia obszar Gol cina znacznie si  powi kszy ,
tak e w 1833 r. obejmowa  313 mórg ziemi, z czego 156 mórg stanowi y pa-
stwiska. Liczba gospodarstw wzros a do 14, a w 1864 r. do 42. Ze wzgl du na 
uzyskanie przez Gol cino charakteru miejskiego, ulicom zosta y nadane nazwy, 
a budynkom przydzielono numery. W 1864 r. w Gol cinie by y 103 domy 
mieszkalne, 63 gospodarstwa i 1380 mieszka ców. W 1921 r. do Gol cina zo-
sta o oficjalnie w czone Ba dynko [ uczak 2005]. 

W czasie II wojny wiatowej na terenie dzielnicy znajdowa o si  pi  obo-
zów pracy przymusowej. Robotnicy stanowili tani  si  robocz , wykorzystywa-
n  w gol ci skich fabrykach. W latach 1939–1944 rozpocz a si  budowa po-
t nych betonowych bunkrów oraz schronów przeciwlotniczych na terenie Go-
c awia i Gol cina – jeden z nich zosta  wzniesiony na po udniowym zboczu 
Wzgórza Elizy. W zwi zku z du ym uprzemys owieniem dzielnicy Gol cino
stanowi o cel nalotów alianckich, w wyniku których zniszczeniu uleg a znaczna 
cz  zak adów przemys owych, w tym Stocznia Ba tycka, fabryka Weissa, 
a tak e zabudowania mieszkalne Gol cina. Po wojnie znaczna cz  Gol cina 
pozostawa a w sowieckiej strefie okupacyjnej. U zbiegu ul. Wiszes awa (niem. 
Bollinkenerstrasse) z ul. wi toja sk  znajdowa  si  punkt graniczny. 4 pa -
dziernika 1945 r. nast pi o przej cie dzielnicy przez administracj  polsk .

W 1945 r. uruchomiono po czenie kolejowe z Dworcem G ównym 
w Szczecinie, a tak e odbudowano cz  nabrze y. Rozpocz o si  wtedy inten-
sywne wysiedlanie ludno ci niemieckiej, dla której punkt zbiorczy – Lager 
Frauendorf, znajdowa  si  na ul. Paproci, w bezpo rednim s siedztwie Wzgórza 
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Elizy [int. 1]. Z kolei, na zboczu Wzgórza, tu  przy schronie przeciwlotniczym 
zlokalizowane by o miejsce grzebania zmar ych przesiedle ców niemieckich.  

Wzgórza gol ci skie ze wzgl du na malownicze po o enie i walory krajobra-
zowe od po owy XIX w. sta y si  celem wycieczek mieszka ców Szczecina 
(fot. 1). Powsta a wówczas najbardziej znana kawiarnia Blankenburga, która bez 
wzgl du na por  roku cieszy a si  wielk  popularno ci  w ród szczecinian. Na-
le y równie  wymieni  kawiarni  „Weinberg” wzniesion  w 1921 r. na Zielo-
nym Wzgórzu, wraz z wie  widokow  po wi con  kanclerzowi Bismarckowi 
(obecnie wie a Goc awska) zbudowan  wed ug projektu Wilhelma Kreisa. Bu-
dowla wzorowana jest na grobowcu króla Ostrogotów Teodoryka Wielkiego 
w Rawennie i do dzisiaj stanowi dominant  krajobrazow  dzielnicy. Istnia y
ponadto takie lokale, jak „Villa Flora”, „Czeski Las”, „Gotzlow” [Bia ecki 
i Turek-Kwiatkowska 1991]. 

Fot. 1. Widok na Wzgórze Elizy, 1918 r. (www.sedina.pl, zbiory Antykwariatu Pomorskiego) 

Phot. 1. Elise Hill view, 1918 (www.sedina.pl, Antykwariat Pomorski collection) 

W 1843 r. fragment dzisiejszego Uroczyska Kupa y pod naciskiem dzia aj -
cego aktywnie Zwi zku Julo (Julo-Verien) zosta  zakupiony przez miasto. Dziko 
zaro ni te dotychczas Wzgórze Elizy przekszta cono w naturalistyczny park 
krajobrazowy. Na jego szczycie usuni to drzewa, ods aniaj c rozleg y p aski
teren, na którym wzniesiono dwukondygnacyjny budynek restauracji, poprze-
dzony tarasem widokowym. Z tarasu roztacza  si  widok na rozlewiska Odry, 
pobliskie wzgórza i zabudowania dzielnicy Gol cin oraz portu i terenów prze-
mys owych (fot. 2). Prosty w formie budynek restauracji, rozplanowany na rzu-
cie prostok ta, przekryty czterospadowym dachem, ozdabia y trzykondygnacyj-
ne wie e widokowe, a tak e du e przeszklenia i balkony (fot. 3). Do 1945 r. 
Wzgórze Elizy by o g ównie zagospodarowane do celów rekreacyjnych, pe ni o
funkcj  parku dla mieszka ców s siednich dzielnic.  
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Fot. 2. Taras widokowy, 1908 r. (www.sedina.pl, Pommersches Landesmuseum Greiswald) 

Phot. 2. Observation deck, 1908 (www.sedina.pl, Pommersches Landesmuseum Greiswald) 

Fot. 3. Restauracja Elisenhöhe, 1908 r. (www.sedina.pl, zbiory J. Dworaka) 

Phot. 3. Elisenhöhe restaurant, 1908 (www.sedina.pl, J. Dworak collection) 

Podczas nalotów lotnictwa alianckiego w 1944 r., pó nocne dzielnice Szcze-
cina bardzo ucierpia y. Zburzone zosta y zak ady przemys owe, przystanie ry-
backie, nadbrze a prze adunkowe znajduj ce si  nad Odr , a tak e zabudowa 
mieszkalna i pi kne lokale gastronomiczne po o one na Wzgórzach Warszew-
skich. Do dzi  nie zosta y one odbudowane. Jedynymi ocala ymi obiektami s
basen jachtowy wraz z hotelem i restauracj  oraz Wie a Bismarcka. 
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METODY PRACY 

W 2011 r. ca y obszar Wzgórza Elizy zosta  przekazany przez Prezydenta 
Miasta Szczecina w u ytkowanie wieczyste Fundacji By ych Funkcjonariuszy 
S u b Mundurowych na rzecz Bezpiecze stwa Pa stwa, której zamierzeniem 
jest utworzenie na tym obszarze Zachodniopomorskiego Centrum Szkoleniowe-
go. Byli funkcjonariusze elitarnych jednostek policji oraz stra y granicznej za-
mierzaj  wykorzysta  istniej ce walory terenu oraz budynek schronu do przeka-
zywania swoich umiej tno ci innym poprzez prowadzenie szkole  o charakterze 
zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Cz onkowie Fundacji zwrócili si
o pomoc w opracowaniu koncepcji zagospodarowania Wzgórza Elizy do Kate-
dry Projektowania Krajobrazu ZUT. W wyniku prowadzonych konsultacji 
z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz mieszka cami dzielnicy Gol cino
okre lono g ówny cel powstaj cych opracowa  projektowych, którym sta a si
szeroko poj ta rewitalizacja zdegradowanego obecnie terenu i przywrócenie go 
zarówno spo eczno ci lokalnej, jak i wszystkim szczecinianom.  

Wszystkie prace koncepcyjne i projektowe zwi zane z planowan  rewitaliza-
cj  Wzgórza Elizy zosta y przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w Studium konserwatorskim osiedla Gol cino – Goc aw [Nekanda-Trepka i in. 
2006]. Wzgórze Elizy zosta o w Studium obj te w ca o ci stref  ochrony kon-
serwatorskiej B i E. Jako g ówne wytyczne wymieniono:  

– przywrócenie na terenie pierwotnej funkcji rekreacyjno-gastronomicznej, 
wraz z towarzysz cym zagospodarowaniem, w tym: tarasami widokowymi, 
obiektem gastronomicznym, schodami terenowymi zlokalizowanymi na zachod-
nim stoku wzgórza oraz ci giem spacerowym obsadzonym kasztanowcami, 
prowadz cym do wiaduktu nad lini  kolejow ,

– obiekt gastronomiczny nale y wybudowa  na obrysie zachowanych fun-
damentów, nale y odtworzy  dawn  kompozycj  zespo u otoczonego zieleni
ozdobn  (zachowanie i uzupe nienie obustronnego obsadzenia placu widokowe-
go przed budynkiem, zgodnie z istniej cym sk adem gatunkowym), 

– zintegrowanie schronu przeciwlotniczego z planowanym zagospodarowa-
niem terenu poprzez wykonanie nasypu od strony pó nocnej lub te  budow
k adki prowadz cej na strop schronu, 

– zakaz zabudowy zboczy wzgórza oraz tarasów widokowych, 
– utrzymanie zachowanego warto ciowego drzewostanu oraz nawi zanie do 

tradycji kultury sadowniczej poprzez nasadzenia drzew i krzewów u ytkowych 
[Nekanda-Trepka i in. 2006]. 

WYNIKI

Wynikiem planowanych dzia a  na terenie Wzgórza Elizy ma by  przywró-
cenie jego dawnej funkcji rekreacyjnej poprzez odtworzenie nieistniej cych ju
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elementów zagospodarowania terenu (tarasy widokowe, punkt gastronomiczny), 
wykorzystanie istniej cego schronu przeciwlotniczego do pe nienia funkcji edu-
kacyjnej oraz wprowadzenie zupe nie nowych form zagospodarowania, wpisuj -
cych si  w otaczaj cy krajobraz, a jednocze nie przyci gaj cych mieszka ców
ca ego miasta. Poprawienie wizerunku tego miejsca wi e si  równie  w per-
spektywie czasowej z przywróceniem dzielnicy Gol cino dawnej wietno ci
i atrakcyjno ci.

W wyniku prac analitycznych i projektowych prowadzonych w Katedrze 
Projektowania Krajobrazu ZUT z udzia em studentów kierunku architektura 
krajobrazu, powsta o szereg koncepcji rewitalizacji tego obszaru opartej na hi-
storycznych, a nieistniej cych obecnie elementach zagospodarowania w po -
czeniu ze wspó czesnym pomys em na wykorzystanie schronu i jego otoczenia.  

Schron przeciwlotniczy planuje si  przeznaczy  na siedzib  Centrum Szkole-
niowego, w którym maj  znajdowa  si  sale przeznaczone zarówno do wicze
praktycznych, jak i wyk adów. Po udniowa i wschodnia ciana schronu maj  by
zaadaptowane na ciank  wspinaczkow  i pokryte muralem, natomiast zachod-
nia i pó nocna, stykaj ce si  z zboczem Wzgórza, winny by  jak najbardziej 
z nim po czone, poprzez obsadzenie ro linno ci  pn c . Schron powinien sta-
nowi  integralny element planowanego zagospodarowania terenu, w zwi zku 
z tym proponuje si  budow  prz s a stalowej k adki prowadz cej na jego strop, 
w celu zwi kszenia platformy widokowej znajduj cej si  na szczycie wzgórza. 
Strop schronu mo e zosta  urz dzony na fragmencie jako ekstensywny dach 
zielony, co korzystnie wp ynie na wizerunek budowli.  

K adka b dzie prowadzi a poprzez szereg tarasów widokowych na szczyt 
wzgórza, gdzie planuje si  wzniesienie budynku restauracji na zachowanym 
obrysie fundamentów, jednak z u yciem wspó czesnych form i materia ów 
(fot. 4). Z kolei usuni cie znacznej ilo ci samosiewów umo liwi odtworzenie 
dawnej funkcji tarasów widokowych, otaczaj cych niegdy  restauracj  i ods o-
ni cie widoku na rozleg  dolin  Odry, jezioro D bie i odrza skie wyspy (D bi-
n , Radolin, Czarno k , abi  K p  oraz Kie pi sk  K p ).

Fot. 4. Restauracja – stan obecny i projektowany (archiwum KPK)  

Phot. 4. Restaurant – present state and design (KPK archive) 
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Fot. 5. Projektowana linia kolejki tyrolskiej (archiwum KPK) 

Phot. 5. Tyrol railway line – design (KPK archive) 

Fot. 6. Projektowany Pomnik Wysiedlonych (archiwum KPK) 

Phot. 6. Monument of Displaced – design (KPK archive) 

Zupe nie nowymi elementami zagospodarowania terenu maj  by  park lino-
wy, zlokalizowany na zachodnim stoku wzgórza, w ród strzelistych drzew, oraz 
linia kolejki tyrolskiej, przebiegaj ca z dachu schronu a  do podnó a po udnio-
wej cz ci wzgórza (fot. 5). Zarówno elementy parku linowego, jak i kolejki 
tyrolskiej winny by  wykonane z naturalnych materia ów, tak aby sta y si  jak 
najbardziej zintegrowane z porastaj c  stoki wzgórza ro linno ci . Planuje si
równie  zlokalizowanie na wzgórzu miejsca upami tnienia wysiedlonych Niem-
ców w postaci Pomnika Wysiedlonych, stanowi cego symboliczn  bram
w krajobrazie (fot. 6).
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Dyskusyjny wydaje si  plan przywrócenia tym terenom tradycji upraw wino-
ro li. Do dzisiaj zachowa y si  jeszcze na po udniowym stoku Wzgórza Elizy 
zdzicza e krzewy winoro li oraz drzewa owocowe. Plany odtworzenia winnic 
w tym miejscu wymagaj  znalezienia odpowiedniego inwestora, zainteresowa-
nego upraw  winoro li w rodowisku miejskim lub te  za o eniem jedynie win-
nicy pokazowej. W Katedrze Projektowania Krajobrazu powsta y jednak kon-
cepcje, które zak adaj  wprowadzenie równie  „winnych ogrodów” u podnó a
Wzgórza Elizy. 

Przyk ad dzia a  projektowych podj tych na obszarze Wzgórza Elizy poka-
zuje, i  kwesti  kluczow  jest przywrócenie to samo ci miejsca (genius loci)
oraz wykorzystanie istniej cego potencja u zwi zanego z nadodrza skim po o-
eniem terenu i jego bogatym ukszta towaniem w procesie rewitalizacji ca ej 

dzielnicy Gol cino.

PODSUMOWANIE 

W okresie przedwojennym wycieczki na Goc aw i Gol cin cieszy y si
ogromn  popularno ci . By y to dzielnice zamieszkiwane przez szczeci skie 
elity, uznawane za pi kne przedmie cia. G ówn  atrakcj  stanowi a Wie a Bi-
smarcka, sk d rozpo ciera a si  panorama miasta, jeziora D bie oraz okolic. 
Wokó  niej zlokalizowane by y liczne szlaki spacerowe, urozmaicone spor
liczb  kawiarni i restauracji. Te najbardziej elitarne i popularne zlokalizowane 
by y nad brzegiem Odry oraz na Wzgórzu Elizy. Siedz c przy stolikach, szczeci-
nianie obserwowali statki wp ywaj ce do portu b d  wyp ywaj ce z niego. Do-
trze  w to urokliwe miejsce mo na by o tramwajem, bardziej popularne by y jed-
nak stateczki wycieczkowe, które kursowa y z nabrze a przy Wa ach Chrobrego.  

Kluczem do niegdysiejszej popularno ci dzielnicy jako miejsca wycieczek 
szczecinian by y umiej tnie wykorzystywane walory naturalne tych trenów. 
Spory odsetek powierzchni zajmowa y lasy, co stanowi o idealny przyczynek do 
utworzenia szlaków turystycznych i rozwoju pieszych w drówek. Pagórkowate 
ukszta towanie terenu dawa o mo liwo  podziwiania walorów krajobrazowych 
okolicy. Z kolei nadodrza skie po o enie stwarza o idealne warunki dla komu-
nikacji wodnej. Walory kulturowe w po czeniu z naturalnymi sprzyja y po-
wstaniu atrakcyjnych przestrzeni publicznych. Wzgórze Elizy sta o si  równie
ulubionym miejscem pobytu znanych malarzy szczeci skich, którzy w a nie
tutaj tworzyli obrazy ukazuj ce widoki na dolin  Odry i Szczecin. 

Obecnie Gol cin to dzielnica zapomniana przez w adze miasta, zmarginali-
zowana i zaniedbana. Przewa a tu stara, czynszowa, maj ca oko o stu lat zabu-
dowa. Zdecydowana wi kszo  budynków wymaga remontów kapitalnych, 
a cz  znajduj ca si  w stanie ruiny powinna zosta  rozebrana. Niemal na ka -
dej ulicy wida  pozosta o ci po dawnych fabrykach, zak adach, magazynach 
i sklepach. Powybijane szyby, zabite deskami drzwi odstraszaj  i spychaj  na 
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drugi plan nieliczne nowe zadbane sklepy oraz zak ady us ugowe. Dodatkowo, 
zniszczone drogi i chodniki, poro ni te ro linno ci  ruderaln  i krzewami tereny 
niezagospodarowane stanowi  o wizerunku Gol cina jako zaniedbanej dzielnicy.  

Ukszta towanie terenu, bezpo redni dost p do Odry, bujna ziele  oraz wspa-
nia e widoki to niezaprzeczalne walory dzielnicy Gol cin. Jednak, pomimo tak 
niezwyk ych atrybutów, dzielnica ta nie jest celem odwiedzaj cych Szczecin 
turystów, a nawet samych mieszka ców miasta. G ówn  przyczyn  jest jej nega-
tywny wizerunek, a tak e brak zaplecza rekreacyjnego. Próba rewitalizacji 
Wzgórza Elizy podj ta przez Fundacj  By ych Funkcjonariuszy S u b Mundu-
rowych na rzecz Bezpiecze stwa Pa stwa we wspó pracy z w adzami miasta 
oraz Katedr  Projektowania Krajobrazu ZUT mo e przyczyni  si  do poprawy 
wizerunku pó nocnych dzielnic Szczecina i o ywienia tego terenu zarówno pod 
wzgl dem gospodarczym, jak i spo ecznym.
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REVITALIZATION POSSIBILITIES OF A DEGRADED RECREATION AREA  
ON THE EXAMPLE OF ELISE HILL IN SZCZECIN 

Abstract. Current Oder district of Szczecin – Gol cino (ger. Frauendorf, Golazin, Golentin) was, 
before the 2nd World War, very often visited by inhabitants of Szczecin, because of the attractive 
location with a picturesque view to the Oder river. There was, in the middle of the XIX century, 
a lot of café of different kind, the restaurants and hotels all over the Gol cin and also two baths. 
However, the Elisa’s Hill granted glitter the entire neighbourhood (ger. Elisenhöhe, at present 
called the Hill of Kupala) in these times, constituting natural moraine raising the Oder escarpment 
70 metres high above sea level. There is beautiful view on the Oder, and the nearby valley around 
the stream falling into the river. A restaurant was located on a hill with an extensive observation 
deck. The 2nd World War and the period after 1945 caused, that developing the entire district along 
with Elisa’s famous Hill had been degraded, and after recreational character of surroundings was 
damaged. Buildings on the Elisa’s Hill were completely destroyed, the area is covered by self-
sowing, as well as feral fruit trees and the grapevine. The landscape was dominated by, devastated 
in the last decade, air-raid shelter built on the slope of the Hill during the war. In the paper, there 
are presented possibilities of the revitalization of this area on the base of historical, but non-
existent at present, elements of development in combination with the contemporary idea for air-
raid shelter. 

Key words: landscape revitalization, recreation areas, planning the monumental landscape 


