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4 czerwca 1990 r. to symboliczna data w 30-letniej historii samorządowego 
Wrocławia. Tego dnia – dokładnie rok po częściowo wolnych wyborach parlamen-
tarnych – w Ratuszu odbyła się uroczysta inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady 
Miejskiej Wrocławia I kadencji. W jej szeregach zasiadło 70 radnych wybranych  
w wyborach samorządowych 27 maja 1990 r. Najważniejsze decyzje, jakie tego 
dnia podjęto, dotyczyły wyboru Stanisława Miękisza na przewodniczącego Rady 

oraz Bogdana Zdrojewskiego na prezydenta Wrocławia.

4 CZeRWCa 
Rada Miejska Wrocławia 1990  

– wielki start, cz. 1

WROCŁaWSKIe HISTORIe 

Po ogłoszeniu wyników wyborów samorzą-

dowych w maju 1990 r. okazało się, że spośród 

70 miejsc w Radzie Miejskiej we Wrocławiu 

– nazwa „Rada Miejska Wrocławia” została 

przyjęta dopiero na kolejnej sesji, tj. 8 czerwca – 

aż 67 zostało zajętych przez kandydatów z listy 

„Solidarności” zgłoszonej przez uformowaną 

na potrzeby wyborów szeroką koalicję pod  

nazwą Solidarnościowe Porozumienie Wybor- 

cze. Pozostałe trzy mandaty trafiły do przedsta-

wicieli: Klubu „Wolni i Solidarni” (Solidarność 

Walcząca), Konfederacji Polski Niepodległej 

oraz Krzyckiego Ruchu Mieszkańców.

Zmiana generacyjna, czyli portret socjodemo-
graficzny radnych I kadencji

Wraz wyborami samorządowymi w 1990 r.  

nastąpiła zmiana nie tylko polityczna, ale i ge- 

neracyjna, decyzją wrocławian stery w mieście 

objęli bowiem głównie młodzi ludzie. Średnia 

wieku radnych wynosiła 42 lata, co sprawiło, 

że w porównaniu z radami miejskimi innych 

miast, ta wrocławska była zatem „młodą radą”.  

Spośród 70 radnych największą grupę – ponad  

30-osobową – stanowiły osoby w wieku od 40 

do 59 lat. 21 mandatów otrzymali trzydzie-

stolatkowie (30–39 lat). Kolejnych 7 mandatów 

trafiło do osób, które nie miały ukończonych 

29 lat. W chwili wyboru najmłodszy radny  

I kadencji, Paweł Skrzywanek, nie miał ukoń- 

czonych 25 lat. Radnych w wieku powyżej  

60 lat było zaledwie 6 – najstarszy był Wacław 

Wdowiak (66 lat). 

Mandaty radnych otrzymało 65 mężczyzn  

i 5 kobiet. Wyższe wykształcenie miało aż 65  

z 70 radnych, wielu posiadało stopień naukowy,  

w tym aż czterech radnych – tytuł profesora.  

W gronie radnych najliczniejszą grupę stanowili 

specjaliści rozmaitych dziedzin, a wśród nich 

m.in. nauczyciele, inżynierowie i pracownicy 

naukowi wrocławskich uczelni. Wśród nich byli 

historycy i architekci, ale nie brakowało także 

chemików, fizyków, prawników, historyków 

sztuki, matematyków, lekarzy weterynarii i sto- 

matologów, ekonomistów, elektroników, geo-

logów, socjologów i biochemików. Środowisko 

artystyczne reprezentowało trzech radnych 

– dwóch aktorów oraz muzyk-kompozytor. 

Mandaty trafiły także do dziennikarza i rolnika, 

a także mechaników i kierowców.

Zob. także „Wrocławskie Historie”:

2 maja „Gra o miasto, czyli wybory w 1990 r...”, cz.1

27 maja „Gra o miasto, czyli wybory ...”, cz. 2

https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/6b73653b415d58fcdd55e908154676278cad9c10.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/8907239939e7a4746341491a6a84f83bd3cdb342.pdf
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Funkcjonowanie samorządu Wrocławia w tej  

historycznej I kadencji w latach 1990–1994 

było bardzo specyficzne, o czym mówił prof.  

Stanisław Miękisz: „W wyborach, aż 67 radnych  
wybranych zostało z listy Komitetu Obywatelskie- 
go. Rada była praktycznie monolitem, podobnie 
jak w wielu innych miastach. Jednak później 
zaczęły powstawać różne nowe partie i wiele rad 
zostało politycznie podzielonych. W naszej radzie 
także pojawiły się pewne grupy i opcje polityczne. 
Ale to, na szczęście, jej nie rozbiło. Struktura 
partyjna nie miała odzwierciedlenia w strukturze 
rady. Uchodziło to u nas za zaletę i budziło pewne 
zdziwienie u przedstawicieli innych samorządów. 
Ważne więc, że rada nie została zdominowana 
przez jakąkolwiek opcję polityczną”.

wicz, przewodniczący Miejskiej Komisji Wy- 

borczej. Wobec nieobecności najstarszego 

radnego, zaszczyt prowadzenia sesji przypada 

w udziale seniorowi rady, prof. Andrzejowi 

Jagielskiemu. To on odczytuje radnym rotę 

ślubowania: „Świadomy tradycji Wrocławia, 
zaszczycony wyborem współmieszkańców, ślubuję 
dobro i sławę Wrocławia nad własną korzyść 
przedkładać, bogactwo mojego miasta pomnażać 
i uczynić wszystko, aby każdy mieszkaniec z du- 
mą imię jego nosił”. Najmłodszy radny, Paweł 

Skrzywanek, po odczytaniu listy obecności, 

przyjmuje potwierdzenie roty, co każdy z nowo 

wybranych radnych czyni, mówiąc „Ślubuję”. 
Gdy ten wzruszający moment dobiega końca, 

radni mogą przejść do porządku dziennego  

i podjęcia pierwszych ważnych decyzji… 

Zaczynamy działać na rzecz Wrocławia…

Pierwszym i najważniejszym zadaniem nowej  

Rady Miasta we Wrocławiu był wybór prze- 

wodniczącego Rady oraz prezydenta miasta.  

Wybory te odbyły się według ustalonego 

scenariusza, pierwsze przymiarki personalne 

Wrocławski Komitet Obywatelski „Solidarność” 

robił bowiem jeszcze przed majowymi wybo-

rami. Wielu jego członków w roli prezydenta 

miasta widziało kierującego Komitetem Oby- 

watelskim Rafała Dutkiewicza, on jednak  

– z uwagi na swoje plany życiowe i naukowe – nie  

zdecydował się na start w wyborach. W tej  

sytuacji pojawiły się trzy inne kandydatury: 

Leona Kieresa, Zenona Wysłoucha i Bogdana  

Zdrojewskiego. Rafał Dutkiewicz wspominał: 

„Kieres wolał jednak stanowisko przewodniczącego 
Sejmiku Samorządowego. Więc zaproponowałem 
Bogdana, którym się zasłoniłem, gdyż nie chciałem  
zostać prezydentem. Spotkało się to z kontestacją 
Aleksandra Labudy i środowiska Uniwersytetu, 
gdyż usiłowali przeforsować moją kandydaturę. 
Natomiast osoba Zenka Wysłoucha była dla nas 
zaskoczeniem, bo on sam się zgłosił i oświadczył, 
że chce zostać prezydentem, bo ma duże do- 
świadczenie, jest znany w mieście. Jednak komitet 
zarekomendował Bogdana Zdrojewskiego, dzięki 
jego umiejętnościom i zdaniu egzaminu, jakim 

„Ślubuję dobro i sławę Wrocławia nad własną 
korzyść przedkładać…”

Poniedziałek, 4 czerwca 1990 r. W Sali  

Wielkiej, wówczas zwanej Rycerską, Starego 

Ratusza w równych rzędach stoi ponad 120 

krzeseł – 70 dla nowo wybranych rajców, 

pozostałe dla gości honorowych zaproszonych 

na tę wyjątkową uroczystość, m.in. posłów, 

senatorów, przedstawicieli różnych ugrupowań 

politycznych, ustępującego prezydenta miasta, 

duchownych oraz dziennikarzy. Inauguracyjne 

posiedzenie Rady otwiera Władysław Narkie- 

Stary i Nowy Ratusz – siedziba władz miejskich Wrocławia. 
Inauguracyjne posiedzenie Rady Miejskiej Wrocławia I kadencji odbyło 

się w Sali Wielkiej Starego Ratusza, fot. Marcin Bradke / Centrum 
Historii Zajezdnia
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było prowadzenie tzw. Grupy Roboczej, gdzie 
wykazał się spokojnym, cierpliwym i pracowitym 
charakterem. Te cechy spowodowały, że był on 
predysponowany na nowe stanowisko w mieście”.

Jeszcze przed wyborami na posiedzeniach 

prezydium WKO „Solidarność” zastanawiano 

się także, kto mógłby pełnić funkcję przewodni-

czącego Rady. Krzysztof Turkowski postulował 

wówczas, by była to osoba ze środowiska 

akademickiego. Tym sposobem wskazano prof. 

Stanisława Miękisza, fizyka i jednego z twórców 

Ruchu „Bez przemocy”, powstałego w 1984 r. po 

zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki. Wtedy 

też po raz pierwszy pojawiła się koncepcja, by 

jednym z zastępców przewodniczącego został 

reprezentant najmłodszych radnych. Mimo 

iż wszystko było w znacznej mierze ustalone 

jeszcze przed wyborami, to do ostatecznego 

starcia doszło na inauguracyjnym posiedzeniu 

Rady, co było „elementem demokratycznych 
decyzji radnych”, jak wspominali później radni.

Przewodniczącego Rady wybrano spośród 

trzech kandydatów. W tajnym głosowaniu  

prof. Stanisław Miękisz, 63-letni fizyk, kierownik  

Katedry Biofizyki na Akademii Medycznej we 

Wrocławiu, uzyskał 24 głosy. Na dr. Edwarda 

Czapiewskiego, 44-letniego historyka związa-

nego z Uniwersytetem Wrocławskim oddano 

20 głosów. Tylko jeden głos mniej (19 głosów) 

uzyskał Sławomir Chełstowski, 55-letni inży- 

nier i rzecznik patentowy związany z Izbą 

Rzemieślniczą. Historyczna pierwsza uchwała 

Rady Miejskiej we Wrocławiu I kadencji 

dotyczyła zatem wyboru Stanisława Miękisza 

na przewodniczącego. Podpis pod nią złożył 

przewodniczący obrad, prof. Andrzej Jagielski. 

Tuż po wyborze Miękisz mówił: „Przyjmujemy 
to miasto w złym stanie. Mieszkam tu 44 lata  
i obserwowałem lepsze i gorsze chwile miasta.  
W jego powojennej historii zawsze była widoczna 
tymczasowość i brak perspektyw. Dlatego rozpo-
cząć musimy naszą działalność od nakreślenia 

Stanisław Miękisz, Edward Czapiewski i Sławomir Chełstowski – kandydaci na przewodniczącego RMW I kadencji,  
fot. fragmenty plakatów wyborczych z 1990 r. / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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programu rozwoju Wrocławia. Czeka nas olbrzy-
mia praca wymagająca żelaznej dyscypliny także  
w myśleniu. Nie wyklucza to oczywiście sporów 
podczas obrad. Różnorodność opinii jest potrzebna, 
ale decyzje muszą być podejmowane w spokoju  
i bez emocji. Spory powinny dotyczyć konkretnych 
problemów miasta, ale bez zbędnej retoryki. 
Chcę się zwrócić do mieszkańców Wrocławia  
o pomoc. Bez niej nasza działalność będzie wręcz 
niemożliwa”.

O urząd prezydenta Wrocławia ubiegało się  

dwóch kandydatów: 33-letni wówczas Bogdan 

Zdrojewski, socjolog, oraz 60-letni Zenon 

Wysłouch, inżynier konstruktor przez wiele 

lat związany z Fadromą. Każdy z nich przed 

radnymi przedstawił swoją wizję zarzadzania 

miastem. Wysłouch mówił: „Na miasto chcę 
spojrzeć w kontekście tego wszystkiego, co się 
dzieje, i w kontekście tych wszystkich przemian, 
w jakich uczestniczymy. Naszym celem musi być 

Profesor Stanisław Miękisz (1927–2017) pochodził z Sanoka, a z Wrocławiem związał się w 1946 r. Był absolwentem 
Uniwersytetu Wrocławskiego i uczniem m.in. Romana Ingardena. Jako fizyk i biofizyk zajmujący się m.in. fizyką 

krążenia krwi i termodynamiką procesów nieodwracalnych w transporcie substancji przez błony biologiczne, pracował 
nie tylko na macierzystej uczelni, ale także w Wyższej Szkole Rolniczej (ob. Uniwersytet Przyrodniczy) i na Akademii 
Medycznej (ob. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich). Organizował ogólnopolskie zjazdy biofizyków polskich  

i międzynarodowe szkoły poświęcone biofizyce transportu przez błony biologiczne. Należał do sygnatariuszy deklaracji 
Ruchu „Bez Przemocy” oraz wchodził w skład Społecznego Komitetu Nauki. Radą Miejską Wrocławia kierował  

w pierwszej jej kadencji w latach 1990–1994. Za swoją działalność na wielu polach odznaczony został m.in. Złotą 
Odznaką Honorową Zasłużonego dla Województwa Wrocławskiego, a pośmiertnie – Złotą Odznaką Honorową 
Wrocławia I stopnia. Zmarł w wieku 90 lat i został pochowany na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we 

Wrocławiu [p. 1, rząd 2. od strony ul. Sopockiej], fot. portretowe za: bip.um.wroc.pl, fot. nagrobka – Kamilla Jasińska   
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dojście do nowoczesnego, europejskiego miasta.  
Funkcją miasta jest zaspokajanie potrzeb jego 
mieszkańców. A więc miasto, które spełnia funkcje  
zarabiającego oraz miasto, które zaspokaja podsta- 
wowe potrzeby i usługi miasta […]. Najważniejszą 
sprawą jest mieć przed sobą cel i za wszelką cenę 
nie dać się wepchnąć w koleiny rutyny urzędniczej. 
Należy w sposób innowacyjny spoglądać na pro-
blem naszego miasta”. Zdrojewski w swoim 

wystąpieniu skupił na konkretnych zadaniach  

i rozwiązaniach. Uważając, że urząd prezydenta 

to władza wykonawcza, przedstawił własną 

wizję zarządzania miastem: „Obecna sytuacja 
we Wrocławiu nie zapewnia właściwego systemu 
przekazywania i wdrażania wszelkich decyzji 
[…]. Należy to zmienić. […] Chciałbym, aby obok 
pionu zarządzającego funkcjonował także pion 
samorządowy […]. Stworzenie tego rodzaju me- 

chanizmów spowoduje, że będzie mniej błędnych 
decyzji […]. Liczę na konstruktywną krytykę  
w fazie podejmowania decyzji i silne poparcie  
w momencie podjętych już decyzji”.

Po serii pytań od radnych odbyło się tajne głoso- 

wanie, w którym przychylność ponad połowy 

radnych – 38 głosów – otrzymał Bogdan Zdro-

jewski. Zenona Wysłoucha poparło 23 radnych. 

Wybór 33-letniego wówczas Zdrojewskiego na 

prezydenta miasta był ewenementem w skali 

kraju, żadne inne miasto w Polsce nie miało 

bowiem wówczas tak młodego włodarza. I choć 

młody wiek prezydenta był niekiedy powodem 

mniej lub bardziej zabawnych sytuacji, to 

jednak był niewątpliwie jego dużym atutem, 

szczególnie w obliczu wyzwań, z jakimi przyszło 

mu się zmierzyć.

Bogdan Zdrojewski i Zenon Wysłouch – kandydaci na prezydenta Wrocławia,  
fot. fragmenty plakatów wyborczych z 1990 r. / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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Bogdan Zdrojewski (ur. 1957) – absolwent filozofii i kulturoznawstwa  
na Uniwersytecie Wrocławskim, radny Rady Miejskiej Wrocławia I, II  

i III kadencji, prezydent Wrocławia w latach 1990–2001, senator RP IV 
i X kadencji, poseł na Sejm RP IV, V, VI i VII kadencji, przewodniczący 

klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w latach 2006–2007, 
deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji, minister kultury 

i dziedzictwa narodowego w latach 2007–2014, od 2020 r. członek 
Krajowej Rady Sądownictwa. Za swoją działalność był wielokrotnie 

nagradzany i wyróżniany, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i tytułem honorowego obywatela 

Wrocławia – Civitate Wratislaviensi Donatus, fot. za: bip.um.wroc.pl

Jak twierdzą historycy badający dzieje wro-

cławskiego samorządu, wybór koncyliacyjnego 

i stonowanego prof. Miękisza na przewodni-

czącego Rady wpłynął pozytywnie na relacje  

między organami samorządu. Dzięki temu 

we Wrocławiu, w przeciwieństwie do wielu  

innych miast, nie doszło w I kadencji do  

sporów kompetencyjnych. Nie było także  

napięć ambicjonalnych pomiędzy prezydentem 

a przewodniczącym, gdyż ponad 60-letni 

Miękisz nie próbował dominować nad znacznie 

młodszym i energicznym prezydentem Zdro- 

jewskim. „Od początku byliśmy zwolennikami 
ścisłego rozgraniczenia funkcji Prezydium i całej 
Rady od funkcji wykonawczych Zarządu Miasta. 
Skoro wybraliśmy prezydenta, wiceprezydentów 
i członków Zarządu Miasta do wykonywania 
naszych uchwał, nie chcieliśmy się mieszać do spo- 
sobów ich realizacji” – wspominał prof. Miękisz 

Swoją współpracę z prof. Miękiszem Zdrojew- 

ski wspominał natomiast tak: „Najlepszy wzorzec  
kontaktów radnych z prezydentem. Rada była  
prowadzona w sposób absolutnie autentyczny, 
z wielkim szacunkiem do wszelkich relacji 
i rozmaitych wrażliwości. Trzeba też pamiętać, 
iż ówczesny samorząd był organizmem niezwykle 
żywym. Sesje trwały dwa dni i kończyły się 
nierzadko po północy. Bywało tak, iż w efekcie 
emocji niezbędna była pomoc medyczna. Ale 
wszystko to było dowodem autentyczności i praw- 
dziwych emocji. Profesor Miękisz gwarantował 
przy tej żywiołowości wysoki poziom finalnych 
uzgodnień […]. Pomimo pewnej surowości tak 
zbudował współpracę, że wszystkie strony ów- 
czesnych sporów dziś patrzą na niego z wielkim 
szacunkiem”.

Na wyborze przewodniczącego i prezydenta 

pierwsze posiedzenie Rady się nie skończyło. 

Tego samego dnia spośród 14 kandydatów 

wybrano 9 delegatów do Sejmiku Samorzą-

dowego Województwa Wrocławskiego, czyli 

reprezentacji 40 gmin wchodzących w skład 

ówczesnego województwa wrocławskiego. 

Delegatami zostali: Leon Kieres (60 głosów), 

Władysław Frasyniuk (53), Jerzy Markiewicz 

(53), Krzysztof Turkowski (48), Bogdan Cybulski 

(45), Lech Adamczyk (43), Ewa Rzewuska (42), 

Jerzy Barański (39) i Edmund Galek (35). 

Przed nowo wybraną Radą stało jeszcze zadanie  

wyboru pozostałych członków prezydium Rady  

i Zarządu Miasta, tego jednak dokonano na 

kolejnym posiedzeniu, 8 czerwca 1990 r. [wię-

cej na ten temat we „Wrocławski Historiach”  

8 czerwca].
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Radni miejscy I kadencji – delegaci do Sejmiku Samorządowego Województwa Wrocławskiego,  
fot. fragmenty plakatów wyborczych z 1990 r. / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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Łatwo nie było…

Nowa Rada Miejska Wrocławia przystępowała 

do pracy w bardzo trudnym momencie. Zaanga-

żowanie radnych było ogromne, bo i problemy 

przed jakimi stali, były kolosalne. Miasto było 

zadłużone, skala zaniedbań infrastrukturalnych 

była olbrzymia, a oddziedziczony po PRL-u 

system administracji miejskiej był wadliwy. 

Powoli i sukcesywnie radni mierzyli się jednak 

ze wszystkimi problemami. Profesor Miękisz 

wspominał: „Praca zaczęła się na Nowym Targu. 
Warunki były tam fatalne, ale gdzieś trzeba było 
się pomieścić. Pierwsze sesje Rady Miejskiej zaczy-
nały się w środowe popołudnia i trwały trzy dni. 
Każda gdzieś do 12.00 w nocy. Towarzyszyło im 
straszne gadulstwo. Ale widocznie przejście z tego 
komenderowania w Miejskiej Radzie Narodowej  
do nowej rzeczywistości spowodowało taką potrze- 
bę. Trzeba powiedzieć, że często wypowiedzi były 
luźno związane z przedmiotem obrad. Uchwały 
nam się jednak udawały, były krótkie i dobre. 

Mimo tego rozgadania, moim zdaniem, Rada 
zdała egzamin, jeżeli chodzi o te pierwsze cztery 
lata urządzania Wrocławia na nowo. A Wrocław 
szczególnie był zaniedbany. Nad tym miastem 
zawsze wisiała ta Conradowska smuga cienia  
– tymczasowość. […] Powstał Statut miasta. We 
Wrocławiu jako pierwszym mieście w Polsce. […]  
Rada była parasolem nad prezydentem i Za- 
rządem Miasta. To było konieczne. Były takie 
sytuacje, że projekty uchwał przychodziły czasem 
na kilka godzin przed sesją. Wszystko działo się 
szybko, nie było tak sformalizowane, jak obecnie. 
Odbywały się wspólne posiedzenia prezydium 
Rady i Zarządu. Poza tym jako pierwsi w Polsce 
powołaliśmy Komisję Rewizyjną. Wtedy nie była 
ona konieczna. Uważaliśmy, że potrzebny jest 
organ kontrolny. Niestety, to była taka »głośna« 
komisja, buńczuczna. […] Nad każdą ustawą 
trwały długie dyskusje. Także głosowanie nie 
było jednomyślne. Muszę jednak powiedzieć, że  
w trudnych sytuacjach Rada zdawała egzamin”.

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej Wrocławia w Starym Ratuszu, 4 czerwca 1990 r. W pierwszym rzędzie od lewej  
m.in. Roman Duda, Barbara Labuda, Stefan Skąpski, Janisław Muszyński, bp Adam Dyczkowski, Adam Pleśnar.  

W dalszych rzędach m.in. Zbigniew Lech, Bogdan Zdrojewski, Rafał Bubnicki, Rafał Dutkiewicz, Ryszard Majewski,  
Jerzy Barański, Krzysztof Tenerowicz, Edward Wiczkowski, Zenon Wysłouch, Jerzy Tomaszewski,  

fot. za: „Kalendarz Wrocławski” 1992
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quorum. Najczęściej na sesjach głos zabierała 

radna Ewa Biegańska-Sudnik. Szczególnie 

pracowite były te sesje, podczas których na  

początku roku zatwierdzany był budżet miasta.  

Spośród wszystkich spraw najbardziej kon- 

trowersyjną kwestią wzbudzającą ogromne 

emocje radnych okazały się przetargi na lokale 

użytkowe. Za najbardziej dramatyczną sesję 

uchodzi ta z grudnia 1991 r., kiedy udało się 

zapobiec poważnemu strajkowi w MPK.

Rada Miejska Wrocławia I kadencji była kuźnią  

kadr dla administracji państwowej oraz regio-

nalnej samorządowej. Spośród jej 70 radnych 

aż 24 zostało wybranych na drugą kadencję 

(1994–1998), a kolejnych 9 na trzecią (1998 

–2002). Znaczna część radnych z powodzeniem 

kontynuowała – lub nadal kontynuuje – dzia-

łalność publiczną na szczeblu państwowym, 

regionalnym i europejskim, niektórzy pełnili 

lub pełnią funkcje ministerialne lub w orga-

nach samorządu terytorialnego, najczęściej 

województwa, inni do dziś zajmują ważne 

stanowiska w administracji publicznej. 

Profesor Miękisz, kończąc swoje inauguracyjne 

wystąpienie zaraz po wyborze na przewodni-

czącego Rady, powiedział: „Życzę, sobie, całej 
Radzie i nowo wybranemu prezydentowi, abyśmy 
za 4 lata mogli odchodzić w poczuciu dobrze 
spełnionego obowiązku”. Wydaje się, że życzenia 

te spełniły się. W opinii specjalistów bilans 

Rady Miejskiej Wrocławia oraz Zarządu Miasta 

I kadencji, pomimo różnych niekorzystnych 

okoliczności, należy uznać za zdecydowanie 

dodatni, pamiętając jednocześnie, że to właśnie  

wtedy położono fundamenty pod przyszły dy- 

namiczny rozwój Wrocławia.

Wybrana w wyborach samorządowych 27 maja  

1990 r. Rada Miejska Wrocławia I kadencji 

(1990–1994) obradowała na 80 sesjach, na 

których podjęła 538 uchwał i zajęła 3 stanowi- 

ska. Radni działali w 17 komisjach stałych, które 

odbyły łącznie 1505 posiedzeń. Co ciekawe, 

liczba komisji była niemalże dwukrotnie wyższa 

niż w innych dużych miastach. Posiedzenia 

Rady odbywały się zazwyczaj co 2–3 tygodnie, 

najczęściej w soboty. Sesje trwały na ogół około  

10 godzin, często do późnych godzin nocnych, 

choć było i takie posiedzenie, które w trzech 

częściach trwało ponad 30 godzin. Typowa fre- 

kwencja wynosiła 77 proc. i nigdy nie brakowało 

Oprócz wspomnień wrocławskich radnych „Rozmowy o dwudziestoleciu”, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego Wrocławia, polecamy także dwie jubileuszowe publikacje: „Anatomia sukcesu miasta. Wrocław i jego samorząd w latach 
1990–2015” pod red. Edwarda Czapiewskiego, Andrzeja Łosia i Rafała Nowakowskiego (Wrocław 2016), a także wydaną przez Radę 

Miejską Wrocławia i Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” publikację „25 lat samorządu Wrocławia” pod red. Włodzimierza Suleji, Rafała 
Nowakowskiego i Grzegorza Straucholda (Wrocław 2015). 
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Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

dr Rafał Nowakowski
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

współpraca:

Wspomnienia wrocławskich radnych sprawujących swoje 
mandaty w okresie od 1990 r. do 2010 r. zostały wydane w zbiorze 

„Rozmowy o dwudziestoleciu”, który jest dostępny w serwisie  
bip.um.wroc.pl. Pełne, znacznie obszerniejsze wypowiedzi radnych, 

zostały zdeponowane w Muzeum Miejskim Wrocławia

https://bip.um.wroc.pl/artykul/199/3065/rozmowy-o-dwudziestoleciu

