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WOJSZYCE I OŁTASZYN
W PERSPEKTYWIE
PROKSEMICZNEJ



CELE BADAWCZE
- wizerunek Ołtaszyna i Wojszyc wśród ich mieszkańców
- poczucie przynależności mieszkańców do swojego osiedla
- percepcja granic pomiędzy Ołtaszynem i Wojszycami wśród mieszkańców



OŁTASZYN
Ołtaszyn jest osiedlem znajdującym się w dzielnicy Krzyki, w południowo-wschodniej części 
Wrocławia. Najstarsze zapisy na temat wsi Ołtaszyn pochodzą z 1204 r. W granicach miasta 
Wrocławia Ołtaszyn znajduje się od 1951 r. 
Obecnie osiedle tworzą 3 jednostki osadnicze:

1. Pierwotna wieś położona na północy.
2. Niewielkie osiedle mieszkaniowe Ołtaszyn dla robotników rolnych na południowy wschód 
od pierwotnej wsi, rozplanowane na początku lat 20. XX wieku przez Ernsta Maya.
3. Osiedle podmiejskie z lat 30. XX wieku, ukształtowane ostatecznie przestrzennie w latach 
70., usytuowane po stronie południowej wsi.

Od północy granica Ołtaszyna biegnie przy Parku Południowym (róg ul. Wyścigowej i Ślężnej) 
wzdłuż linii kolejowej, od wschodu ul. Grota Roweckiego. Od południa granica osiedla pokry-
wa się z granicą miasta, a od zachodu prowadzi ul. Agrestową i krótkim odcinkiem Wyścigo-
wej.

Według badań z 2009 r. na Ołtaszynie mieszka około 4,4 tys. osób.



WOJSZYCE
Wojszyce są osiedlem znajdującym się w południowej części Wrocławia, w dzielnicy Krzyki. 
Pierwsze zapisy dotyczące wsi pochodzą z 1249 r. W granicach miasta Wrocławia Wojszyce 
znajdują się od 1951 r. 

Najstarsza część Wojszyc na północy osiedla charakteryzuje się zabudową odzwierciedlającą 
średniowieczny układ wsi-ulicówki wzdłuż dzisiejszej ulicy Pawiej. Na północnym skraju osie-
dla, pomiędzy nasypem kolejowej obwodnicy towarowej a linią kolejową do Świdnicy znajdują 
się podmiejskie domy jednorodzinne i dwurodzinne typowe dla architektury z początków XX 
wieku i okresu tuż po I wojnie światowej. W latach 30. rozbudowywano wieś w kierunku za-
chodnim, w kierunku dzisiejszej ulicy Grota Roweckiego. Od lat 80. zaczęło tu przybywać coraz 
więcej domów jednorodzinnych, w tym także i w dalszej jego części, na południe od ulicy Pa-
rafialnej. Znaczna część tej zabudowy ma układ szeregowy z jednorodzinnymi segmentami.

Wojszyce leżą w pasie pomiędzy dwoma południkowo wytyczonymi ulicami wylotowymi z 
Wrocławia: Grota-Roweckiego i Buforową.  Sąsiaduje z Ołtaszynem, Jagodnem i Lamowicami 
Starymi. Osiedle ponadto graniczy ze znajdującymi się poza Wrocławiem Radomierzycami (na 
południu) i z osiedlem Gaj (na północy, za torami kolejowymi). 
Według badań z 2009 r. na Wojszycach mieszka około 4 tys. osób.





METODOLOGIA BADAŃ
Badania ankietowe:
Liczba respondentów: 32 osoby (16 osób na Ołtaszynie, 16 osób na Wojszycach)
Gdzie przeprowadzana: osiedla Ołtaszyn i Wojszyce we Wrocławiu
Kiedy przeprowadzana: 28 maja 2011

Ankieta zawierała cztery pytania otwarte:
1. Czy czuje Pan/pani przynależnosć do tego osiedla?
2. Co sprawia, że czuje Pan/Pani przynależnośc do tego osiedla?
3. Proszę podać pięć przymiotników opisujacych:
Ołtaszyn:
Wojszyce:
4. Gdzie według Pana/Pani przebiega granica między Ołtaszynem a Wojszycami?

a także kwestionariusz osobowy:
1. Wiek
2. Płeć
3. Osiedle – Ołtaszyn/Wojszyce

Wykorzystano również dokumentację fotograficzną domów jedno- i wielorodzinnych, 
kościołów, sklepów oraz innych charakterystycznych budynków.



WYNIKI ANKIET



CZY CZUJE PAN/ PANI PRZYNALEŻNOŚĆ DO TEGO OSIEDLA?

Tak - 70%

Nie -  23%

Nie wiem – 7%

WOJSZYCE       OŁTASZYN
Tak – 100%

Nie - 0%

Nie wiem - 0%



CO SPRAWIA, ŻE CZUJE PAN/PANI PRZYNALEŻNOŚĆ DO TEGO OSIEDLA?

inne – 8%

długi okres zamieszkania – 58%

rodzina, znajomi – 32%

zamieszkanie od urodzenia – 2% 

WOJSZYCE       OŁTASZYN
inne – 25%

zamieszkanie od urodzenia – 20%

rodzina, znajomi – 20%

„podoba mi się tu” – 17

ukończenie tu szkoły – 8%

długi okres zamieszkania – 5%

dobre stosunki sąsiedzkie – 5%



OSIEDLE OŁTASZYN JEST:

bardziej rozwinięte (od Wojszyc) – 29%

inne – 26%

nieznane mi za dobrze – 16%

spokojne – 10%

bliżej granicy miasta – 7% 

nowoczesne – 6%

ładne – 6%

WOJSZYCE       OŁTASZYN
przyjazne – 15%

ładne – 11%

rozwijające się – 11%

inne odp. – 10%

spokojne – 9%

ze złą infrastrukturą – 9%

gęsto zaludnione – 8%

zielone – 7%

duże – 5%

bezpieczne – 5%



OSIEDLE WOJSZYCE JEST:

spokojne – 31%

z dobrą komunikacją – 17%

zielone – 14%

inne odp. - 14%

przyjazne – 13%

nijakie – 7%

rozwijające się – 4%

WOJSZYCE       OŁTASZYN
inne – 25%

chaotyczne – 17%

podobne do Ołtaszyna – 14%

gorsze niż Ołtaszyn – 14%

rozwijające się – 10%

nieznane mi za dobrze – 8%

spokojne – 8%

młode – 4%



GDZIE WG PANI/PANA PRZEBIEGA GRANICA POMIĘDZY OSIEDLAMI?

nie wiem – 32%

inne ulice – 23%

Grota – Rowieckiego – 15%

Parafialna – Grota – Rowieckiego - 15%

WOJSZYCE       OŁTASZYN
Grota – Rowieckiego – 47%

Parafialna – Grota – Rowieckiego - 47% 

Parafialna – 6%



WNIOSKI Z ANKIET



PYTANIE 1
Wszyscy ankietowani zamieszkujący Ołtaszyn czują przynależność do swo-
jego osiedla. Odmienna sytuacja jest wśród mieszkańców Wojszyc, gdzie 
70% respondentów czuło przynależność do osiedla, na którym mieszkają, 
zaś pozostałe 30% miało wątpliwości bądź przynależności nie czuli.

PYTANIE 2
Wśród mieszkańców Ołtaszyna ankietowani podali zdecydowanie więcej 
powodów swej przynależności – co może mieć związek z odpowiedziami 
na pytanie pierwsze. Wyróżniali oni przede wszystkim takie powody jak za-
mieszkanie od urodzenia oraz długi okres zamieszkania na danym osiedlu, 
czyli skupili się  fizycznym aspekcie „mieszkania” w danym miejscu. Wiele 
odpowiedzi dotyczyło również rodziny i znajomych, zaś część ankietowa-
nych stwierdziła, że osiedle po prostu im się „podoba”.

Jeśli zaś chodzi o Wojszyce, powody przynależności były dwa: głównym był  
miejsce zamieszkania zaś drugim, pomniejszym – rodzina i znajomi.



PYTANIE 3
Osiedle Ołtaszyn w oczach jego mieszkańców odbierane jest zdecydowa-
nie pozytywnie, jedynie 9% ankietowanych zauważa problem złej infra-
struktury, zaś z pozostałych odpowiedzi kształtuje się obraz Ołtaszyna jako 
miejsca przyjaznego, ładnego, spokojnego, bezpiecznego, z dużą ilością 
zieleni. Wskazują również na ciągły rozwój osiedla (11% ankietowanych).

Ołtaszyn widziany przez mieszkańców Wojszyc również klaruje się pozy-
tywnie – co ciekawe ankietowani określają je jako bardziej rozwinięte od 
swojego osiedla, oraz jako miejsce spokojne, nowoczesne i ładne; również 
wśród 26% odpowiedzi zakwalifikowanych jako „inne” pojawiają się takie 
epitety jak ‘swojskie’, ‘zielone’ czy ‘przyjazne’. Należy nadmienić iż 16% re-
spondentów deklarowało się niewiedzą  na temat sąsiedniego osiedla. 



PYTANIE 4
Osiedle Wojszyce w oczach jego mieszkańców prezentuje się dodatnio  - 
jedna trzecia respondentów uważa je za miejsce spokojne, kolejne 30% za 
zielone i przyjazne, zaś 17% ankietowanych wskazuje na dobrą komunika-
cję. Pojawiają się jednak przymiotniki, charakteryzujące osiedle jako nie-
jakie, zaś wśród 14% innych odpowiedzi takie określenia jak ‘prostackie’, 
‘rozkopane’ czy ‘drogie’.

Natomiast mieszkańcy Ołtaszyna sąsiednie osiedle uważają w dużej mierze 
podobne do swojego (14%), zaś drugie tyle ankietowanych uznaje Woj-
szyce za gorsze od Ołtaszyna. Duży odsetek respondentów charakteryzuje 
osiedle jako chaotyczne (17%), lecz z drugiej strony doceniają panujący 
tam spokój(8%) oraz rozwój (10%). Odpowiedzi podawane przez miesz-
kańców Ołtaszyna były mniej spójne niż sąsiadów – aż 25% odpowiedzi 
zakwalifikowane jest jako „inne”, zaś wśród nich znajdziemy zarówno ta-
kie pojedyncze określenia jak ‘ładne’, ‘przyjazne’ czy ‘zielone’, jak również 
‘brzydko pachnące’, ‘dużo meneli’, ‘dużo starych budynków’



PYTANIE 5
Jeśli chodzi o kluczowe dla badania pytanie, dotyczące granicy między 
osiedlami, odpowiedz respondentów z Ołtaszyna były zdecydowanie bar-
dziej spójne – aż 94% z nich wskazuje na ulicę Grota – Rowieckiego, z cze-
go połowa z nich dodaje jeszcze ulicę Parafialną. 

Mieszkańcy Wojszyc nie byli tak pewni w swoich sądach – co prawda ulica 
Grota – Rowieckiego pojawia wśród 1/3 ankietowanych (z czego połowa 
z nich dodaje jeszcze ulicę Parafialną), jednak aż 32% badanych nie wiem 
gdzie znajduje się granica, zaś 23% wskazuje na zupełnie różne ulice. 



DOKUMENTACJA 
FOTOGRAFICZNA



WOJSZYCE       OŁTASZYN
ZABUDOWA JEDNORODZINNA



WOJSZYCE       OŁTASZYN
ZABUDOWA WIELORODZINNA



WOJSZYCE       OŁTASZYN
KOŚCIÓŁ



WOJSZYCE       OŁTASZYN
SKLEP



WOJSZYCE       OŁTASZYN
INNE

(BANK)
(POCZTA)



PODSUMOWANIE
Podsumowując badanie,  Ołtaszyn jawi się zarówno w oczach swoich 
mieszkańców, jak i mieszkańców sąsiedniego osiedla, jako lepsze miejsce 
do życia – zarówno pod względem estetycznym (ładne, zielone), jak i emo-
cjonalnym i funkcjonalnym (przyjazne, bezpieczne, rozwijające się). Wize-
runek Wojszyc wśród swoich mieszkańców jest również pozytywny, lecz 
pejoratywne określenia już się pojawiają, natomiast wśród sąsiadów Woj-
szyce jawią się jako „gorsze” pod różnymi względami.

Dokumentacja fotograficzna potwierdza opinie mieszkańców Ołtaszyna, 
ilustrując osiedle jako bardziej przyjazne oraz lepiej rozwinięte. Porównu-
jąc architekturę drugiego osiedla, można zauważyć, iż wojszyckie budow-
nictwo jest nieco bardziej zaniedbane (sklep, zabudowa jednorodzinna) 
choć nie brak tam również nowoczesnych rozwiązań (zabudowa wieloro-
dzinna).

Jeśli zaś chodzi o drugi cel badania – czyli zbadanie postrzegania grani-
cy między osiedlami, test zdali zdecydowanie lepiej również mieszkańcy 
Ołtaszyna – wszyscy udzielili pozytywnej odpowiedzi, natomiast wśród 
mieszkańców Wojszyc wiedzą tą wykazało się jedynie 1/3 respondentów. 


