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Tak jak po przejęciu Wrocławia przez polską administrację w 1945 r. miasto wymagało 
przemianowania nazw ulic – wtedy z niemieckich na polskie, tak w 1990 r. konieczne 
stało się wyczyszczenie przestrzeni publicznej Wrocławia ze śladów poprzedniej 
epoki, czyli PRL. Sprawą nazewnictwa miejskiego Rada Miejska Wrocławia I kadencji 
zajęła się już na siódmej swojej sesji – 28 lipca 1990 r. Powołano wówczas Komisję 
Nazewnictwa oraz przemianowano nazwy kilku placów i parków na terenie Wrocławia. 
Jakie nazwy zniknęły wówczas z przestrzeni publicznej? Dlaczego ze zmianą nazw ulic 

wstrzymano się aż do 1991 r.?

28 LIPca 
Porządki w przestrzeni publicznej,  

czyli o zmianach nazw

WROcŁaWSKIE HISTORIE 

Zmiana już istniejących nazw ulic, placów czy  

innych ciągów komunikacyjnych, choć formalnie  

wydaje się sprawą prostą, to w rzeczywistości 

taka nie jest, szczególnie gdy dotyczy np. ulicy, 

przy której znajduje się dużo mieszkań. W takiej 

sytuacji zmiana nazwy pociąga za sobą ogrom- 

ne koszty związane nie tyle z wymianą tabli-

czek na ulicznych słupkach i płotach, co przede 

wszystkim wymianą dokumentów wszystkich 

mieszkańców oraz firm mających siedzibę w da- 

nym miejscu. Z tego względu organy nazewni- 

cze bardzo ostrożnie podchodzą do każdora-

zowej zmiany i jeśli się na nią decydują, to tylko 

z istotnych powodów. 

Oczywistym powodem, który uzasadniał maso- 

wą zmianę nazw ulic po 1989 r., był upadek 

PRL, co wymusiło dekomunizację sfery toponi- 

micznej na znak zerwania ze spuścizną poprzed-

niego okresu. Nowe władze samorządowe wy- 

mazywały z przestrzeni publicznej bohaterów 

minionej epoki i wszystko, co o niej przypomi- 

nało. 

We Wrocławiu sprawą nazewnictwa nowo wy- 

brana pod koniec maja 1990 r. Rada Miejska 

Wrocławia I kadencji zajęła się już na siódmym 

swoim posiedzeniu, czyli bardzo szybko. Z jed- 

nej strony było to spełnienie obietnic wybor-

czych, a z drugiej – odpowiedź na oczekiwania 

społeczeństwa domagającego się wymiany nie- 

chcianych patronów. Do masowej zmiany nazw  

trzeba było się jednak odpowiednio przygo-

tować, dlatego zaczęto od powołania pięcio-

osobowej Komisji Nazewniczej RMW, na czele  

której stanął Zbigniew Magdziarz należący 

również do działającej w ramach Towarzystwa 

Miłośników Wrocławia Komisji Nazewnictwa 

Ulic. To do kierowanej przez Magdziarza Komi- 

sji przekazano blisko 500 wniosków dotyczą- 

cych zmiany nazw ok. 120 ulic, jakie wpłynęły  

od 1989 r. do władz miejskich. Wszystkie wni-

kliwie analizowano, w efekcie przygotowując 

listę ponad 125 nazw ulic, którym ze względów 

historycznych, językowych lub formalnych nale-

żało zmienić nazwę. Komisja Nazewnicza RMW 

pracowała wspólnie ze złożoną ze specjalistów 

Komisją Nazewnictwa Ulic TMW, która kwestią 

nazewnictwa miejskiego zajmowała się w za- 

sadzie już od końca lat 50. Stosowną uchwałę, 

na mocy której przemiano blisko 70 nazw, Rada 

Miejska Wrocławia podjęła 8 maja 1991 r.

Zdecydowanie łatwiej niż nazwę ulicy można 

zmienić nazwę parku, placu, mostu czy skweru,  

choćby dlatego, że nie pociąga to za sobą aż  

tak dużych kosztów. Z tego względu symbo-

liczne znaczenie ma pierwsza w dziejach Rady  

Miejskiej Wrocławia I kadencji uchwała nazew- 

nicza podjęta już 28 lipca 1990 r. Zmian nie 

było wiele, bo zaledwie cztery, ale ważne. Je- 

den z głównych placów we Wrocławiu stracił  
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patronat Sergiusza Kirowa, działacza okresu  

Rosji bolszewickiej, na rzecz Orląt Lwowskich. 

Patronem placu – a w zasadzie wzgórza będą-

cego hałdą gruzu i ulokowanego pomiędzy 

ulicami Borowską i Ślężną – przestał być Wła-

dysław Gomułka „Wiesław”, który patronował 

temu miejscu od 1985 r. Rada Miejska chciała 

zapoznać się z decyzją o zagospodarowaniu te- 

renu i dlatego z nadaniem nowej nazwy wstrzy- 

mała się, a ostatecznie we wrześniu 1992 r.  

przywróciła dawną nazwę, czyli ul. Sieradzką.  

Na mocy uchwały z lipca 1990 r. przemianowa- 

no Park Hanki Sawickiej na Park Staromiejski 

(ob. Park Mikołaja Kopernika), zaś w miejscu 

Parku XXX-lecia PRL pojawił się Park gen. 

Władysława Andersa. 

Podczas swojej czteroletniej kadencji Rada 

Miejska Wrocławia podjęła w latach 1990–  

–1994 w sumie 17 uchwał nazewniczych, na  

mocy których nadała 72 nowe nazwy ulic,  

zmieniła nazwy 94 ulic i placów, uregulowała 

przebieg 29 ulic, a pod względem prawnym  

uregulowała nazwy 120 ulic. Ponadto zlikwi-

dowano 111 nazw ulic oraz usankcjonowano 

nazwy dla 38 parków, 67 mostów, 26 wzgórz, 

30 stawów i jezior, 19 rzek i strumieni, 16 grobli 

i 46 osiedli. Komisja Nazewnicza RMW na brak 

pracy nie narzekała, bo w sumie musiała zająć 

się kwestią blisko 700 nazw. 

Polecamy publikację Kamili Kędziory, Nazewnictwo ulic Wrocławia w latach 19945–1994 (wyd. Wrocław 2012) oraz pracę zbiorową 
pod redakcją Bernarda Jancewicza i Leonarda Smołki, Nazwy ulic Wrocławia (wyd. Wrocław 2000). Dzieje zmiany nazw można  

także prześledzić w publikacji Tomasza Kruszewskiego, Niemiecko-polski spis ulic, placów i mostów Wrocławia 1873–1997  
(wyd. Wrocław 1997).
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Fragment wystawy „Wrocław 1945–2016” w Centrum Historii Zajezdnia ukazujący w symboliczny sposób 
proces zmiany nazewnictwa miejskiego we Wrocławiu, fot. Marcin Jędrzejczak


