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Zamiast wstępu.  

 

DLACZEGO ? 
 
Dlaczego nie ,  
może czasem warto sie podzielić tym co lubimy , 
tym co cenimy i wszystkim co warte jest ocalenia -  
przekazania. 
Szybkość życia, pościg sprawiają, że nie zauważamy 
tego co bezpowrotnie na naszych oczach ginie. 
 
Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości,  

ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, 

ani nie ma prawa do przyszłości. 
 

Marszałek Józef Piłsudski 

20 lutego 1920 r. 

 

 

Ołtaszyn 
Ołtaszyn, Ołtarzyn, ale również Oltaschin,  

Oltachino, Oltaczino,Olatzin 
 jedno miejsce, a tak wiele nazw. 

 
Dla tych, którzy tu tylko śpią to Ołtaszyn, 

dla tych którzy tu się urodzili po wojnie to Ołtarzyn, 
dla tych którzy opuścili ta miejscowość to Herzogshufen, 

a ja zebrałem te informacje dla Wszystkich, 
którzy chcą wiedzieć coś więcej o naszym osiedlu. 

 
 

Zdecydowałem się  pozbierać lużne artykuły i teksty dotyczące naszego osiedla w jednym 
miejscu żeby ocalić je przed zapomnieniem. Obecne czasy internetowego przekazu nie są 
dobrym momentem do pisania takich książek, również zainteresowanie naszą historią jest 
raczej znikome jednak mimo wszystko postanowiłem ocalić kilka moim zdaniem 
wartościowych tekstów ujmując  je w jednym wydaniu. 
Ocalenie przed zapomnieniem to główna idea powstania poniższych zapisów. Wiele 
informacji jest surowych w przekazie, bez korekty bo nie mam na to siły i środków. Zatem 
możecie je odkrywać tak jak je poskładałem. Robię to wyłącznie z chęci ich ocalenia i 
pozostawienia trwałego dokumentalnego materiału. 
Niech każdy następny idący moją drogą ma ułatwione zadanie. 
 

Ryszard Budzowski  
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Rozpocznijmy od nazwy. 

 

Mieszkając w naszym osiedlu od wielu lat  być może czasem zastanawiamy się nad jego 

historią tą dawną i tą bliską. Wielu z nas pamięta, że tuż po wojnie nasza wieś nazywała się 

Ołtarzyn, ale już kiedy i z jakiego powodu dokonano zmiany nazwy na Ołtaszyn chyba 

nikt nie wie. Przyznam, że sam nie mam takiej wiedzy, kiedy i z jakiego powodu dokonano tej 

zmiany.  Może ktoś z osób czytających tą publikację rzuci światło i wyjaśni nam ten ważny 

fakt powojennej historii. Czekam na ewentualny komentarz w tej sprawie. 

Drugim faktem raczej powszechnie znanym z najbliższej historii jest nazwa naszej wsi w 

okresie poprzedzającym II wojnę światową i podczas wojny – Herzogshufen.               

 

Z kolei w dawnych przekazach i w zapiskach historycznych nazwa naszego Osiedla pojawia 

się w różnych formach na przestrzeni wieków. 

 

1155 Oltazins - 1204 Oltanschino - 1227 Oltachino - 1245 Oltacino - 1325 Olthaczin 

1416 Olticzschin - 1542 Oltatzino - 1567 Oltzenn - 1598 Oltatzschin - 1600 Olschin 

1659 Oltaschin. 

 

Fakty i mity – prehistorycznego  osadnictwa na terenie naszego osiedla. 

Wszyscy prawie znamy powszechnie funkcjonujące zapisy o wsi Ołtaszyn z okresu  

środkowego średniowiecza, gdzie pojawiają się informacje nadań kościelnych i pierwsze 

daty. W kilku publikacjach mamy jednak również  wzmianki o zdecydowanie wcześniejszym 

udokumentowanym osadnictwie w tym miejscu.  

Wszystko to jest zgrabnie napisane, ale pozbawione 

konkretów lokalizacyjnych i dokumentacyjnych. 

Zastanówmy się zatem jakimi zapisami dysponujemy w 

zakresie najstarszego osadnictwa  i co z nich wynika. Takie 

małe śledztwo pozwoli zidentyfikować zagadnienie i zasoby 

wiedzy. 

Wzmianka pierwsza. Z. Antkowiak Z., Stare i nowe osiedla 

Wrocławia, s. 132, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 

1973 r. Postaram się tu podać obszerniejszy zapis bo jest on również istotny dla  szerszego 

pojęcia osadnictwa w rejonie naszej wsi: 

„Położenie Ołtaszyna  potwierdza wcześniej opisane prawidłowości powstawania osiedli 

ludzkich. Główne czynniki decydujące o tym, że powstała tutaj najpierw osada, która 

następnie około 1200 r. przekształciła się w wieś to: położenie w pobliżu rzeki Ślęzy – 



5 

 

Znalezione w starej szafie 

 

urodzajne ziemie – położenie na przecięciu się ważnych szlaków handlowych – położenie  

przy dużym ośrodku miejskim”. 

Obszar, który zajmuje obecnie osiedle Ołtaszyn jest miejscem nieprzerwanej działalności 

człowieka na  przestrzeni wieków. Tak jak w przypadku Wrocławia Odra i Oława 

warunkowały rozwój miasta, tak w przypadku Ołtaszyna – Ślęza. Po obu stronach rzeki są 

ślady skupisk ludzkich. 

Nie można jednoznacznie stwierdzić, w którym momencie obszar, który obecnie zajmuje 

osiedle został zamieszkany. Najbliższe ślady osadnictwa odległe bo sięgające X wieku 

odkryto w pobliżu na obszarze Partynic. W czasach, kiedy jedynym środkiem lokomocji   

były własne nogi osady te znajdowały się w niewielkiej od siebie odległości. Potwierdzenia 

dostarczają znaleziska archeologiczne, które z większym lub mniejszym zagęszczeniem 

ciągną się wzdłuż rzeki Ślęzy .  

Wzmianka druga. W kilku innych publikacjach pojawiają się zapisy o bardzo podobnej treści 

– cytuję : 

Ołtaszyn – historia – „Najstarsze ślady osadnictwa odkrywane przez archeologów w okolicy 

naszego osiedla Ołtaszyn pochodzą z epoki brązu i żelaza. Mimo upływu wieków w 

rozmieszczeniu ulic Strachowskiego i Pszczelarskiej do dziś rysuje się charakterystyczną linią 

dawnej osady słowiańskiej. Najstarszy znany zapis dotyczący wsi powstał w roku 1204”. 

Jak z tego wynika gdzieś na naszym terenie prowadzone były badania archeologiczne w 

wyniku których zostały wykryte te ślady osadnictwa. Niestety żadna ze znanych mi publikacji 

nie podaje więcej szczegółów. Mamy zatem zapisy, pora poszukać śladów i faktów w tej 

sprawie. 

Należy również przywołać opracowanie „Encyklopedia Wrocławia”, gdzie na ten temat nie 

ma żadnego zdania. Encyklopedia milczy w tej sprawie. Tak czy inaczej wyjaśnijmy sobie ten 

temat  ostatecznie. 

Czym dysponujemy . 

Prześledziłem dostępne mi informacje i materiały źródłowe z zakresu opracowań 

archeologicznych starając się odszukać jakieś bogatsze wątki dotyczące naszej lokalizacji. 

Rozpoczynam od opracowania inwentaryzującego zabytki i stanowiska archeologiczne na 

naszym terenie i w okolicy. Poniżej publikuję ten materiał. Jednoznacznie z niego wynika, że 

w pobliżu mamy dwa stare grodziska  w Biestrzykowie i na Wysokiej (zaznaczone na mapie 

jako kółeczka. Dodatkowo w okolicy rzeki Ślęza w okolicy Toru Wyścigów Konnych 

Partynice mamy trzy stwierdzone miejsca osadnictwa.  Mamy również zaznaczone 

stanowiska archeologiczne z terenu naszego osiedla, ale nie wynika z tego, że miejsca te 

dostarczyły ważnych informacji. 
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Ołtaszyn – dziedzictwo i archeologia  

 

miejsca najstarszego osadnictwa  

 

  

Kolejnym bardzo istotnym opracowaniem w tym zakresie jest książka „Archiwalia 

archeologiczne z terenu Wrocławia do roku 1945” w której to odnalazłem ciekawe zapisy, 

bogatą treść merytoryczną, ale nasza wieś Ołtaszyn nie została tam opisana – zatem nic 

znaczącego nie miało tu miejsca w okresie do 1945 roku. 

Istotnym materiałem w naszej sprawie jest również mapa Biura Rozwoju Wrocławia używana 

do potrzeb realizacji planów miejscowych. Informacje naniesione na tej mapie jednoznacznie 

wskazują, że w naszym rejonie były wykonywane jakieś odkrywki i prace, bo są tam 

zaznaczone w formie kwadracików, ale narracji i bogatszego opisu  brak.  

Wnioski 

Starałem sie w tym miejscu zebrać wszystkie dostępne mi materiały  i wyjaśnić funkcjonujące 

w powszechnym obiegu informacje o najdawniejszym osadnictwie w rejonie naszej wsi. Z 

https://www.budzowski.org/wp-content/uploads/2022/02/APC-2022.01.26-07.47-001.3d-1.jpg
https://www.budzowski.org/wp-content/uploads/2022/02/Grodziska-APC-2022.02.05-11.49-001.3d.jpg
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mojej strony przekaz jest jednoznaczny – nie ma przesłanek do  budowania mitu o 

prehistorycznym osadnictwie na naszym terenie i tyle. Jednocześnie jeśli ktoś  w tej sprawie 

dysponuje bogatszym zasobem archiwalnym proszę o kontakt i informacje. Jednak nie jest 

do końca bo mamy również sensację w pobliżu. 

Sensacja na zakończenie 

bursztynowy skarb  

Skarby Partynickie. Tak to bardzo duże i istotne znaleziska 

bursztynu w okolicy WTWK Partynice i ulicy 

Karkonoskiej. Ponad tona wykopalisk w dwóch miejscach, 

to znaczace zasoby i godny uwagi skarb. Jednak informacji 

o tym szukajcie w innych artykułach mojej strony 

internetowej. 

 

 

Nazwa naszego Osiedla i jej interpretacje. 

Ostatnio kilka razy przy okazji różnych spotkań byłem pytany o genezę nazwy naszego 

osiedla .  Oczywiście przekazywałem informacje jakie znam, że od imienia, zawołania 

Ołtasz  , a nie od ołtarza kościelnego. Zawsze też podkreślam zmienność nazewnictwa 

naszego osiedla na przestrzeni wieków. Przecież nazwa naszego osiedla w różnych okresach 

miała wiele  zapisów, ale zawsze blisko Ołtaszyna. Zobaczcie zresztą sami jak to wyglądało 

na przestrzeni wieków. 

 

 

Jak nazwa osiedla ewoluowała w różnych okresach czasowych oczywiście bez zmian jakie 

miały miejsce tuż przed drugą wojna światową i po wojnie już wiecie. No i co z tego 

wynika –  jak wyjaśnić pochodzenie  tych dawnych nazw ? Czy wszystko w tym zakresie 

zostało już powiedziane i  czy wyjaśnienie jest jednoznaczne ? 

wątpliwości 

Naszły mnie jednak wątpliwości i postanowiłem  jeszcze raz od podstaw podejść do tego 

zagadnienia. Pora ponownie poszukać i sięgnąć do  informacji źródłowych oczywiście takich 

jakimi dysponuję  i jakich mogę poszukać w internecie. Zaowocowało to niestety 

https://www.budzowski.org/wp-content/uploads/2021/03/Ołtaszyn-APC-2021.02.20-06.40-001.3d.jpg
https://www.budzowski.org/wp-content/uploads/2019/04/bursztyn.jpg
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rozdwojeniem jażni, bo  zamiast więcej się dowiedzieć mam większe wątpliwości w tej 

sprawie. Poniżej chcę się podzielić z Wami tym co znalazłem i poprosić o wsparcie 

kierunkowe, merytoryczne w ewentualnych dalszych działaniach. 

 Co odnalazłem – interpretacja numer I 

Według informacji ze źródeł pochodzenia niemieckiego, a mam tu na myśli „Kronikę 

Oltaszyna” –  wydanie z roku 1997 autorstwa Leo Qaude  (Chronik von Oltaschin/Herzogshufen, 

Kreis Breslau, Schlesien) oraz informacji w pierwszym opracowaniu ks. J. Sofnera – pozycja ze 

zdjęcia poniżej 

 

oraz informacje z oficjalnych stron encyklopedycznych po tamtej stronie Odry, to zawsze jest 

to interpretacja wskazująca na pochodzenia tej nazwy od słowa ołtarz. INTERPRETACJA – 

TU CYTAT – Nazwa Oltaszyn pochodzi prawdopodobnie od dokumentu imiennego z 1155 r. 

„Ołtarzyn” = należącego do ołtarza kościoła. 

Materiały żródłowe prezentuję poniżej oczywiście są to wyłącznie miejsca gdzie jest mowa o 

tej nazwie. 

 

https://www.budzowski.org/wp-content/uploads/2022/02/Screenshot_2021-01-22-Dolnośląska-Biblioteka-Cyfrowa.png
https://www.budzowski.org/wp-content/uploads/2022/02/Kronika-Ołtaszyn-APC-2022.01.31-07.25-001.3d.jpg
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Co odnalazłem – interpretacja numer II 

NASZE rodzinne zapisy w tej sprawie, to: 

 

 

https://www.budzowski.org/wp-content/uploads/2022/02/Ołtaszyn-nazwa-05APC-2022.01.31-07.16-001.3d-—-kopia.jpg
https://www.budzowski.org/wp-content/uploads/2022/02/Oltaschin-geschichte-APC-2022.01.31-06.37-001.3d-1.jpg
https://www.budzowski.org/wp-content/uploads/2022/02/olt-PL-01.jpg
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Możemy również zacytować odszukane fragmenty tekstów, które ten tok rozumowania 

podtrzymują: 

„Na terenie dzisiejszego Wrocławia nazwy dzierżawcze nie występują z członem 

utożsamiającym, co świadczy o ich stoponimizowaniu już w okresie, z którego pochodzą 

przekazy źródłowe tych form. Natomiast stwierdzamy w nich wahania rodzajów 

gramatycznych, na co wskazują takie formy oboczne, jak Koczotów II Koczotowo, Kozanów II 

Kozanowo, Oporów II Oporowo, Prochów II Prochowo albo Brochów II Brochow o, 

Grabiszyn II Grabiszyno, Ołtaszyn II Ołtaszyno lub Ołtarzyn II Ołtarzyno. Zjawisko to nosi 

zapewne charakter kancelaryjny i powstało pod wpływem wielkopolskich nazw dzierżawczych 

na -owo, -ino 137. W toponimii Wrocławia najliczniejszą grupę wśród nazw dzierżawczych 

tworzą formy zakończone na -ow, -owo, do których zaliczamy Brochów lub Prochów, 

Bronikowo, Gądów, Kłeczków, Koczotów, Kowalowo, Koza134 T a s z y c k i, S łow iańskie 

nazw y m iejscow e, s. 37. 135 W. Taszycki, R zekom o dzierżaw cze nazw y miejscoe 

(Znaczenie przyrostków -ów, -ow a, -ow o oraz -in, -ina, -ino) (W. T a s z y c k i , O 

nomastyka, Wrocław—Kraków 1958, s. 215 i n.); A. Brückner, O stdeutschlands slavische 

Namensgebung (Deutsche G eschichtsblätter, Bd. XVII, H. 4, 1916, s. 83); S. Rospond, Sufiks 

-sk U -sko ja k o form an t zaćhodnioslow iań skich nazw m iejscow ych (Próba klasyfik a c ji 

znaczeniow ej na podstaw ie materiału toponomastycznego z X il—X IV w.) (Slavia 

Occidentalis, XII, 1933, s. 48). m A. Brückner, O nazw ach m iejscow ych, Kraków 1935, s. 1. 

!37 por y j Mańczak, O zasięgach typów polskich nazw m iejscow ych w XVI w ieku (prócz Ś 

ląska i P om orza) (Język Polski, XXXV , s. 28 i n.). nów, Opatowo, Oporów, Parszów i 

Uścimowo. Urabiano je od nazw osobowych rodzaju męskiego (imion, przezwisk, nazw 

godności lub zawodu) zakończonych na spółgłoskę twardą lub dziś funkcjonalnie miękką. 

Drugie miejsce pod względem liczebności wśród nazw dzierżawczych zajmują formy na -in, 

-ino. Należą do nich Grabiszyn, Oltaszyn lub Ołtarzyn, Strachocin, Strzemlino, Swarocin i 

Szczepin. Nazwy tego typu powstawały od nazw osobowych zakończonych na -a lub 

spółgłoskę miękką138, na co wskazują podstawy derywacyjne Grabisza, Strachota, 

Strzemla, Swarota, Szczepa lub Szczapa oraz Oltasz lub Ołtarz. Oczywiście formy te mimo 

żeńskiego zakończenia na -a oznaczały zapewne mężczyzn, co często się spotyka w 

staropolskiej antroponimii139. Duża liczba nazw dzierżawczych na -ow, -in, powstałych w 

dobie średniowiecza, pozwala wysnuć wniosek, iż w języku staropolskim przymiotniki 

dzierżawcze tego typu były bardzo produktywne, podobnie jak w dzisiejszych gwarach 

ludowych, choć we współczesnej polszczyźnie literackiej rzadko występują. Natomiast już w 

okresie średniowiecza wychodziły z użycia przymiotniki dzierżawcze na -jb, -ja, -je, o czym 

świadczą tylko dwie nazwy tego typu, a mianowicie Księże i Wrocław”. 

Dodatkowo 

W okresie bezpośrednio powojennym nasze osiedle nosiło nazwę Oltarzyn zmieniona na 

Oltaszyn w latach ??? (no właśnie czy ktoś pamięta kiedy i z jakiego powodu dokonano tej 

nazwy )…. 

Czyli coś się w sprawie działo, co z czasem zatarło się w pamięci naszych mieszkańców i 

warto ten temat drążyć w celu ostatecznego wyjaśnienia. 

Epizod z Herzogshufen 
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W okresie przed drugą wojną światową nasze osiedle zmieniło nazwę z Oltaschin na 

Herzogshufen i tak przetrwało do okresu końca drugiej wojny światowej. Interpretacja tej 

nazwy z kolei to 

INTERPRETACJA – Mówi się, że Herzogshufen odnosi się do ziemi książęcej i darowizn z 

odsetek w 1204 r. przez księcia Henryka I. „Hufen” to stara miara ziemi. 

Wnioski 

Mamy zatem dwie różne interpretacje i tu się kończy moja rola bo brak mi wiedzy  jak do 

dalszych prac wyjaśniających się zabrać. Zatem pozostaje mi poprosić WAS  o wsparcie 

merytoryczne 

 Jak to było z tą nazwa naszego osiedla tuż po wojnie ? Zmiana nazwy Ołtarzyn na 

Ołtaszyn 

 Może ktoś wie jakie dalsze działania podejmować w celu lepszego wyjaśnienia 

pochodzenia nazwy osiedla , ma w tym zakresie własną wiedzą lub może wskazać 

kierunek działania. Być może ktoś się zainteresuje prowadzeniem tej sprawy dalej we 

własnym zakresie i podzieli się informacjami. 

Jak z tego widać warto chyba pokłonić się nad tymi interpretacjami w celu dokonania ich 

bardziej merytorycznej oceny bez żadnych podtekstów. Chcę również zaznaczyć, ze moim 

celem było wyłącznie zebranie dostępnych materiałów i ich zaprezentowanie w jednym 

miejscu do przedyskutowania. Jeśli ktoś w tym zakresie ma więcej informacji lub chce 

prowadzić dalsze prace proszę o kontakt. 

 


