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Jeden z niemieckich szyldów usuwany przez polskich żołnierzy, 
maj 1945 r. fot. zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich za: 

„Wrocław 1945–2016” – katalog do wystawy prezentowanej  
w Centrum Historii Zajezdnia

Zięplin – czyli dzisiejsze Sępolno, Bródź – czyli Pracze Odrzańskie, Mała Gądawa 
– czyli Gądów Mały, a oprócz tego Leśnica, Kowale, Karłowice, Osobowice, Szczyt-
niki i kilkanaście innych. To jedne z pierwszych nazw wrocławskich osiedli, które 
decyzją Zarządu Miejskiego miasta Wrocławia z 16 lipca 1945 r. przemianowano  

z języka niemieckiego na polski.

16 LiPca 
„Precz z niemczyzną”, czyli polonizacja 

nazw wrocławskich osiedli

WROcŁaWSKiE HiSTORiE 

Poczucie obcości i tymczasowości – to właśnie 

przede wszystkim one towarzyszyły przybyłym 

do Wrocławia Polakom w pierwszych tygo-

dniach po wojnie. Wciąż nadciągali kolejni, na 

osiedlenie się w „obcym mieście” decydowali 

się także byli polscy robotnicy przymusowi 

przywiezieni do Breslau w czasie wojny. Także 

i przedwojenna Polonia wrocławska, choć obe- 

znana doskonale z niemieckim miastem i jego  

topografią, chciała poczuć się wreszcie jak  

w Polsce. Właśnie dlatego usuwanie niemie- 

ckich śladów przeszłości miasta było jednym  

z najważniejszych zadań nowych władz miej- 

skich. Nie tylko Zarząd Miejski miasta Wrocła-

wia się tym zajmował, „dzika polonizacja” postę- 

powała bowiem w najlepsze – demontowano 

niemieckie szyldy, zdejmowano tabliczki z nie-

mieckimi nazwami ulic, które spontanicznie 

przemianowywano na polskie, usuwano wszyst- 

kie symbole przypominające o III Rzeszy i Ce- 

sarstwie Niemieckim. Kontrolę nad tym proce-

derem starał się trzymać Zarząd Miejski, choć 

w powojennej wrocławskiej rzeczywistości nie 

było to takie łatwe…

Już od czerwca zaczęło się sukcesywne oficjal- 

ne polonizowanie nazw dzielnic, osiedli, ulic, 

placów i mostów – nie tylko po to, by pokazać, 

że od teraz Wrocław to polskie miasto, ale 

przede wszystkim dlatego, żeby ułatwić poru-

szanie się po mieście i orientację w terenie. 

Pierwsze oficjalnie nadane nazwy topograficz- 

ne to pl. Wolności w miejsce dotychczasowego 

Schlossplatz oraz ul. Józefa Stalina w miejsce 

Matthiasstrasse (ob. ul. Jedności Narodowej). 

Były to osobiste decyzje Bolesława Drobnera, 

które podjął, zanim 14 czerwca 1945 r. został 

pozbawiony stanowiska prezydenta Wrocławia.
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Przygotowany w 1948 r. przez Andrzeja Jochelsona blisko 100-stronicowy 
dokument dotyczący nazewnictwa miejskiego Wrocławia;  

zbiory Archiwum Państwowego we Wrocławiu, fot. Kamilla Jasińska

Przemianowywaniem nazw zajmowała się po- 

wołana 16 czerwca 1945 r. specjalna kilku-

osobowa komisja. Poza nazwami ulic, które do 

listopada 1945 r. zmieniano w tempie ok. 40 

miesięcznie, szybko zajęto się także nazwami 

dzielnic i osiedli. Polskie nazwy powstawały 

zazwyczaj poprzez zeslawizowanie nazw nie-

mieckich lub jako bezpośrednie tłumaczenie. 

Andrzej Jochelson [zob. Wrocławskie Historie  

z 19 maja „Wrocław Andrzeja Jochelsona”] 

– jeden z członków tej komisji – w przygo-

towanym przez siebie w 1948 r. opracowaniu 

„Nazewnictwo drożni (ulic, placów i mostów), 

wód, wysp, wzniesień, lasów i innych elemen-

tów geograficznych na terenie miasta Wroc-

ławia w perspektywie historii i wedle stanu 

aktualnego” dokładnie wyjaśnił motywy dzia-

łania komisji oraz genezę niektórych nazw. 

Co ciekawe i charakterystyczne dla tamtych 

czasów, niejednokrotnie wykazywano polską, 

często piastowską genezę wielu nazw, które 

później zostały zgermanizowane. 

Nadane przez Komisję do Zmian Nazw Ulic no- 

we nazwy osiedli Zarząd Miejski wprowadził  

w życie okólnikiem wydanym 16 lipca 1945 r.  

Spośród nadanych wówczas 22 nazw połowa 

obowiązuje do dziś, w tym: Leśnica (wcześniej 

Deutsch-Lissa), Kowale (Friedewalde), Psie Pole  

(Hundsfeld), Karłowice (Karlowitz), Poświętne 

(Lilienthal), Maślice (Masselwitz), Osobowice 

(Osswitz), Opatowice (Ottwitz), Pilczyce (Pil- 

snitz), Szczytniki (Scheitnig) i Stabłowice (Sta- 

belwitz). Pozostałe wprowadzone wówczas na- 

zwy prędzej czy później uległy zmianie: Swojec 

(dawniej Güntherbrücke) przemianowano na 

Swojczyce, Patenice (Hartlieb) na Partynice, 

Bródź (Harrenprotsch) na Pracze Odrzańskie, 

Gaj (Kosel) na Kozanów, Surnik (Neukirch) na 

Żerniki, Bierzany (Pirscham) na Bierdzany, zaś 

Zięplin (Zimpel) na Sępolno. Oprócz tego Wielki 

ciążyn (Gross Ohlewiesen) i Mały ciążyn (Klein 

Ohlewiesen) stały się wkrótce Wielkim i Małym 

Księżem, Mała Gądawa (Klein Gandau) została 

przemianowana na Gądów Mały, a Muchobór 

(Mochbern) stał się Muchoborem Małym. 

https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/d0f0757d845a8b7f5465964178f845ada7de9d92.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/d0f0757d845a8b7f5465964178f845ada7de9d92.pdf
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Pozostałe wrocławskie osiedla oficjalnych nazw 

polskich doczekały się w kolejnych miesiącach. 

19 października 1945 r. poza wieloma nazwa- 

mi ulic spolonizowano także dzielnice, wyspy  

i osiedla. To wtedy pojawiły się takie nazwy jak:  

Biskupin (dawniej Bischofwalde), Kępa Miesz-

czańska (Bürgerwerder), Ostrów Tumski (Domi- 

sel), Dąbie (Grüneiche), Wyspa Bielarska (Hin- 

terbleiche), Zalesie (Leerbeutel, Tamka (Mat-

thiaskunst), Rakowiec (Morgenau), Popowice 

(Pöpelwitz), Różanka (Rosenthal), Zacisze (Wil-

helmsruh), Siedlec (Ziedlitz), Wyspa Słodowa 

(Verderbleiche) oraz Ostrów Piaskowy później 

przemianowany na Wyspę Piasek (Sandisel). 

Kolejne nazwy dzielnic i osiedli wprowadzono 

dopiero 16 lutego 1946 r., a wśród nich: Złot-

niki (Goldschmieden), Gaj (Herdzin), Huby (Hu- 

ben), Janówek (Johannisberg), Krzyki (Kreitern),  

Grabiszynek (Leedeborn), Polanka (Polinke), Po- 

piele (Pöpel), Ligota (Sternsiedlung Rosenthal). 

Dzisiejsze Bartoszewice (Bartheln) wtedy no- 

siły nazwę Bartków, Tarnogaj (Dürrgoy) zwany 

był Cierniogajem, Kuźniki (Schmiedefeld) na- 

zywały się Hermanowo, zamiast dzisiejszej 

nazwy Ratyń (Rathen) obowiązywała nazwa 

Rataje, zamiast Borku (Kleinburg) Januszewice, 

a zamiast Nowego Dworu (Mariahöfchen) No- 

wydwór. 

Nim cały Wrocław zyskał nowe polskie nazwy 

musiało minąć dużo czasu… 

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Fragment wystawy „Wrocław 1945–2016” w Centrum Historii Zajezdnia ukazującej w symboliczny sposób proces 
zmiany nazewnictwa miejskiego we Wrocławiu, fot. Marcin Jędrzejczak


