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45 lat temu cały kraj zmienił swoje oblicze i to dosłownie. Wystarczy spojrzeć na 
ówczesną mapę administracyjną. Ustawa z 28 maja 1975 r. była jednym z dwóch 
aktów prawnych, które wprowadzały nowy podział na 49 województw, w tym 
powstanie niewielkiego województwa wrocławskiego. Reforma ta była jednak 
nieco bardziej złożona, a kluczową kwestię odegrały czynniki polityczne, nie dla 

wszystkich oczywiste i dostrzegalne.

28 MAJA 
      Województwo wrocławskie? Tak, było takie!

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Początek lat 70. XX w. Od kilkunastu miesięcy 

funkcję I sekretarza Komitetu Centralnego 

PZPR pełni Edward Gierek, który realizuje 

swoją propagandową misję: „Aby Polska rosła 
w siłę, a ludzie żyli dostatniej”. I rzeczywiście, 

dochodzi do pewnych zmian, ożywienia gospo- 

darczego, większej aktywności partii w sto-

sunkach międzynarodowych, w tym zbliżenia 

z Zachodem. „Polska w budowie” to dla wielu 

mieszkańców nie agitacyjne hasło, ale realne 

doświadczenie zmieniających się miast oraz  

zakładów pracy. W tym samym czasie dokonują 

się inne zmiany, te w prawodawstwie, o których  

mniej głośno w Polskiej Kronice Filmowej  

czy w prowadzonych na ulicach rozmowach.  

Ich zwieńczeniem były dwie ustawy wpro-

wadzające nowy porządek administracyjny  

w 1975 r.

Zmiany w strukturze terytorialnej kraju rozpo- 

częły się już w 1972 r. utworzeniem gmin  

w miejsce istniejących dotąd gromad. Był to 

powrót do rozwiązań sprzed dekad, motywo-

wany przez władzę „pogłębieniem demokracji 

socjalistycznej”. Na ich czele mieli znajdować 

się naczelnicy jako organ wykonawczy, po- 

woływani przez rady narodowe, będące 

przedstawicielstwem władzy państwowej.  

W kolejnym roku podobny status – terenowych 

organów administracji państwowej, został 

nadany innym urzędnikom: prezydentom 

miast, wojewodom czy naczelnikom powiatów. 

Dopełnieniem reformy były dwie ustawy z 28  

i 30 maja 1975 r. wprowadzające dwustopnio- 

wy podział administracyjny, w wyniku którego 

zlikwidowano powiaty, a pozostawiono gminy  

i województwa. Tych ostatnich przybyło niemal  

trzykrotnie. Od 1 czerwca zamiast 17 woje-

wództw powstało ich aż 49! 
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W wyniku zmian wiele miast zostało „docenio-

nych” i podniesionych do rangi wojewódzkiej. 

Wśród nich były niemal 200-tysięczne ośrodki,  

jak np. Częstochowa czy Radom, oraz miastecz- 

ka prawie 10-krotnie mniejsze, m.in. Sieradz, 

Tarnobrzeg czy Skierniewice. Niektóre z nich 

zostały powiększone, poprzez przyłączenie 

pobliskich wsi czy innych miejscowości. Działa-

nia te miały dać nowy impuls do rozwoju tych 

ośrodków, a wielu mogło postrzegać zmiany 

jako decentralizację. W rzeczywistości powstał 

chaos, bo dla nowych województw trzeba 

było stworzyć wiele dodatkowych instytucji 

administracji, także sądownictwa. Na mocy 

ustawy lokalne władze stały się organami 

administracji państwowej. Jak zauważył Jerzy 

Eisler: „Nowymi przewodniczącymi Wojewódzkich 
Rad Narodowych mieli być »z urzędu« lokalni  
I sekretarze KW PZPR. Jednak rzeczywistym celem 
reformy było osłabienie, a nie wzmocnienie pozycji 
I sekretarzy KW, którzy »za Gomułki« nierzadko 
stawali się na »swoim« terenie niemal »udzielnymi 
władcami« i stanowili pewne zagrożenie nawet 
dla I sekretarza KC”. Zmiany administracyjne 

dotknęły dotychczasowe miasta powiatowe, 

które z dnia na dzień straciły na znaczeniu.

Dolny Śląsk został podzielony na cztery woje-

wództwa: jeleniogórskie, legnickie, wałbrzyskie 

i wrocławskie, w miejsce woj. wrocławskiego 

i miasta wydzielonego Wrocławia. W nowych 

uwarunkowaniach prawnych dotychczasowe 

miasto wojewódzkie straciło swój status. Jego  

nowe znaczenie było dość specyficzne. Wraz  

z reformą tylko kilka utworzonych województw  

miało szczególne dookreślenie mianem: miej-

skiego czy stołecznego, były to odpowiednio: 

Kraków, Łódź oraz Warszawa. Wrocław był  

– tylko i jedynie – częścią województwa 

wrocławskiego, na które składało się ponad 

półmilionowe miasto i kilka ościennych miaste-

czek i gmin, m.in. Oleśnica, Oława, Trzebnica. 

W osobnym punkcie w ustawie z 30 maja 

doprecyzowano, że miasto jest podzielone 

na dzielnice: „Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto 
oraz Śródmieście i stanowi jednostkę podziału 
administracyjnego stopnia wojewódzkiego”. 
W innym dokumencie pisano o terenowych 

organach administracji państwowej. W wo- 

jewództwach byli to wojewodowie, a tych 

miejskich (i stołecznym) prezydenci miast. We 

Wrocławiu i województwie, co doprecyzowano 

w osobnym punkcie, był to również wojewoda.

Podział administracyjny przetrwał jedynie 

dwadzieścia kilka lat. Wraz z reformą rządu  

Jerzego Buzka od 1 stycznia 1999 r. powró-

cono do podziału na gminy, powiaty oraz 

województwa. Tych ostatnich utworzono 16. 

Wówczas Wrocław na powrót stał się stolicą, 

tym razem województwa dolnośląskiego. Tym 

samym przywrócono mu realne znaczenie 

największego ośrodka w regionie. Choć podział  

z okresu rządów Edwarda Gierka należy do  

dawno minionej przeszłości, niektórzy do dziś  

z sentymentem wspominają czasy „wojewódz-

kości” miast i miasteczek, a wprowadzone  

w latach 90. zmiany utożsamiają z początkiem 

upadku dawnych „stolic”.
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