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Bogdan Zdrojewski prezydentem Wrocławia, a prof. Stanisław Miękisz przewod-
niczącym Rady Miejskiej Wrocławia. To najważniejsze decyzje, jakie zapadły na 
inauguracyjnej sesji nowo wybranej w maju 1990 r. Rady Miejskiej Wrocławia  
I kadencji. Przed nowymi władzami miejskimi stało wiele wyzwań, a pierwszym  
z nich był wybór wiceprzewodniczących Rady oraz wiceprezydentów i członków 

Zarządu Miasta, czego dokonano na drugiej sesji 8 czerwca 1990 r.

8 CZeRWCa 
Rada Miejska Wrocławia 1990  

– wielki start, cz. 2

WROCŁaWSKIe HISTORIe 

Rada Miejska we Wrocławiu – tak brzmiała 

pierwotna nazwa kolegialnego organu władzy  

w mieście, wybranego w wyborach samorzą-

dowych 27 maja 1990 r. Obowiązująca obec- 

nie nazwa „Rada Miejska Wrocławia” została 

zaproponowana przez prezydenta Bogdana 

Zdrojewskiego i na drugiej sesji Rady, 8 czerwca 

1990 r., została przyjęta niemal jednogłośnie. 

Spraw, które czekały na nowych włodarzy było 

mnóstwo, jednak najpierw – poza nową nazwą 

– trzeba było wybrać całe prezydium Rady oraz 

Zarząd Miejski i to właśnie na tym skupili się 

radni, którzy zebrali się na drugiej sesji. Tym 

razem już nie w Sali Wielkiej Starego Ratusza, 

ale w jednej z sal Urzędu Miejskiego Wrocławia 

przy pl. Nowy Targ, gdzie pierwotnie urzędo-

wała Rada.

Przewodniczący Rady, prof. Stanisław Miękisz, 

jako pierwszy zaproponował kandydatów na 

swoich trzech zastępców. Bogdan Cybulski 

został wytypowany na to stanowisko jako 

prawnik, który miał zadbać o sprawne działanie 

Rady i jej kontakty z Sejmikiem Wojewódzkim 

Województwa Wrocławskiego. Jako doradca 

Solidarności Rolników Indywidualnych miał 

też odpowiadać za „kontakt z rolnictwem, które 
dostarcza i powinno dostarczać zdrową żywność 
dla Wrocławia”. Drugim kandydatem był Edward 

Czapiewski, historyk, który jako reprezentant 

środowiska akademickiego miał odpowiadać 

za rozwój dwóch ważnych dziedzin: budowanie 

rangi Wrocławia jako miasta akademickiego 

oraz ważnego ośrodka kulturalnego. Zdaniem 

prof. Miękisza głównym zadaniem Rady w tym  

zakresie była pomoc w odzyskaniu ze Lwowa  

polskich dóbr kultury. „Pan Edward Czapiewski 
ma dobrą znajomość języków i szerokie kontakty  
zagraniczne, więc wydaje się, że byłby dobrym  
kandydatem” – uzasadniał Miękisz. Propozycja  

trzeciego kandydata zrodziła już dużo wcześ-

niej. Gdy Komitet Obywatelski jeszcze przed  

wyborami czynił pierwsze przymiarki perso-

nalne, już wtedy zdecydowano, że jednym  

z wiceprzewodniczących powinien być repre-

zentant najmłodszych radnych. Tych, jak się  

okazało tuż po wyborach, było w Radzie cał-

kiem dużo. W 70-osobowej Radzie Miejskiej aż 

21 mandatów otrzymali trzydziestolatkowie 

(30–39 lat), zaś kolejnych 7 mandatów trafiło 

do osób, które nie miały ukończonych 29 lat. 

Najmłodszym radnym był niespełna 25-letni 

wówczas Paweł Skrzywanek. To właśnie jego 

kandydaturę wysunął prof. Miękisz, mówiąc: 

Zob. także „Wrocławskie Historie”:

4 czerwca „Rada Miejska Wrocławia 1990 ...”, cz. 1”

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

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

https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/1fa9a21412c1a03f01a788ed80de6ea3340593c2.pdf
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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„Jest to człowiek bardzo młody, ale ma już 
wyrobione poglądy na różne trudne sprawy. […] 
Wyniki wyborów wskazują na jego wysoką pozycję 
globalną w tych wynikach. […] Chciałbym, żeby 
poświęcił się sprawom młodzieży […]. Młodzież 
współczesna właściwie nie akceptuje doradztwa 
ludzi starszych, chce sama o sobie decydować, 
trzeba po prostu – reprezentując ich problemy  
– być w ich środowisku. I te warunki spełnia trzeci 
kandydat”.

Listę kandydatów na wiceprzewodniczącego 

zamykał Bogdan Chełstowski, którego kandyda- 

turę wysunął Jerzy Przystawa. W wyniku głoso-

wania wiceprzewodniczącymi zostali: Bogdan 

Cybulski (49 głosów), Edward Czapiewski (45 

głosów) oraz Paweł Skrzywanek (39 głosów). 

Kolejnym punktem obrad był wybór wiceprezy-

dentów i pozostałych członków Zarządu Miasta.  

Bogdan Zdrojewski, jako prezydent Wrocławia, 

zaproponował trzech kandydatów na swoich  

zastępców. Pierwszym był dr inż. Andrzej Ol- 

szewski, pracownik Politechniki Wrocławskiej, 

specjalista w dziedzinie gospodarki energe-

tycznej, a także aktywny działacz społeczny. 
„Chciałbym, aby zajął się tworzeniem Miejskiego  
Ośrodka Informacji oraz był osobą odpowiedzial- 
ną za ewidencję, oszacowanie i określenie statusu  
prawnego wszelkich składników majątku komu-
nalnego, aby był przedstawicielem urzędu we 
wszystkich sprawach dotyczących rozstrzygania 
własności mienia, jak i również stroną w procesie  
przekazywania majątku państwowego przez urząd 
wojewody miastu” – uzasadniał Zdrojewski. Na 

kolejnego wiceprezydenta został zaproponowa- 

ny Zygfryd Zaporowski, prezes wrocławskiego 

oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, 

generalny projektant w „Miastoprojekt Wro-

cław”, znawca problematyki rewaloryzacji miast  

i zespołów urbanistycznych. To on miał się  

zająć kwestiami architektonicznymi, urbani-

stycznymi, planowaniem przestrzennym oraz 

gospodarką gruntową. Trzecim kandydatem 

Trzech wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Wrocławia I kadencji wybranych na sesji 8 czerwca 1990 r.: Bogdan Cybulski, Edward 
Czapiewski i Paweł Skrzywanek, fot. fragmenty plakatów wyborczych z 1990 r. / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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Zdrojewskiego na wiceprezydenta był Krzysz-

tof Turkowski, działacz wielu inicjatyw spo-

łecznych i politycznych. Jako wiceprezydent 

miał się zająć m.in. Urzędem Stanu Cywilnego  

i Archiwum, a przede wszystkim wypraco-

waniem polityki w dziedzinie handlu i usług, 

a także sprawami społecznymi. Po latach 

Zdrojewski wspominał: „Nie miałem jednak ani  
ambicji, ani możliwości bycia ekspertem w każdej 
dziedzinie gospodarki komunalnej. Od razu 
przyjąłem założenie, iż pozyskuję do pracy ludzi 
lepszych ode mnie w konkretnych obszarach 
kompetencyjnych. Tak zbudowałem np. zespół  
architektoniczno-urbanistyczny z Zygfrydem Za- 
porowskim na czele. […]. By móc korzystać  
z wielkiego potencjału Politechniki Wrocławskiej 
ważne było zatrudnienie na stanowisku wicepre-
zydenta Andrzeja Olszewskiego. Żadnego z tych 
panów wcześniej nie znałem. Ale to oni swoimi 
kompetencjami, wiedzą, wyborami personalnymi 
decydowali o kształtującej się jakości rządzenia”.

Wszyscy kandydaci zaproponowani przez 

prezydenta Zdrojewskiego uzyskali aprobatę 

radnych i zostali wybrani na wiceprezydentów 

Wrocławia. Największe poparcie miał Andrzej 

Olszewski, którego poparło 59 z 62 obecnych  

na sesji radnych. Zygfryd Zaporowski otrzymał 

55 głosów, zaś Krzysztof Turkowski – 51 głosów. 

 

W skład Zarządu Miasta, jako kolegialnego 

organu władzy, poza prezydentem i wicepre-

zydentami miały wejść kolejne dwie osoby. 

Propozycja tych dwóch osób także wyszła od  

prezydenta Zdrojewskiego. Sławomir Najnigier  

został zaproponowany jako „znawca problema-
tyki ekonomicznej, menadżer kilku prywatnych 
firm i spółek, członek zarządu organizacji Ju- 
niorzy Gospodarki, działacz oświaty, niezależny 
ekspert w dziedzinie prawa finansowego […]. Oso- 
ba niepozorna, ale dająca rękojmię rzetelności  
i operatywności”. Kandydatem Zdrojewskiego na  

drugiego członka Zarządu Miasta był Jarosław 

Trzech wiceprezydentów Wrocławia wybranych na sesji 8 czerwca 1990 r.: Andrzej Olszewski, Zygfryd Zaporowski i Krzysztof Turkowski, 
fot. fragmenty plakatów wyborczych z 1990 r. / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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Współpraca Rady Miejskiej Wrocławia i Za- 

rządu Wrocławia w tym trudnym czasie, na jaki 

przypadała I kadencja, układała się pomyślę. 

Prof. Miękisz wspominał po latach: „Nad 
wszystkim czuwał prezydent Bogdan Zdrojewski. 
To był szczęśliwy wybór. Okazał się znakomitym 
gospodarzem miasta. Są w dziejach miasta chwile, 
gdy pojawiają się w nim ludzie tworzący jego 
pomyślność i rozwój na wiele lat. Wiceprezydenci 
mu pomagali mając obszar samodzielnego dzia-
łania, tworząc z prezydentem zgrany zespół”.

Obremski, mający – co zauważył prezydent  

– dużą wiedzę z zakresu samorządności oraz 

duże poparcie mieszkańców. To właśnie Ob- 

remskiego Zdrojewski widział m.in. w roli 

organizatora portu lotniczego we Wrocławiu. 

Jego zadaniem miało być także prowadzenie 

polityki mieszkaniowej i dysponowanie loka-

lami miejskimi, a także prowadzenie polityki 

zagranicznej w tym nawiązywanie współpracy 

z miastami partnerskimi. Wobec braku innych 

kandydatur to właśnie Sławomir Najniger  

i Jarosław Obremski zostali członkami Zarządu 

Miasta, otrzymując odpowiednio 58 i 52 głosy 

radnych. Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Sławomir Najniger i Jarosław Obremski – członkowie Zarządu Miasta wybrani na sesji 8 czerwca 1990 r.,  
fot. fragmenty plakatów wyborczych z 1990 r. / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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Polecamy wydaną w 2016 r. publikację „Anatomia sukcesu miasta. Wrocław i jego samorząd w latach 1990–2015” pod red. Edwarda 

Czapiewskiego, Andrzeja łosia i Rafała Nowakowskiego, a także wydaną w 2015 r. przez Radę Miejską Wrocławia i Ośrodek „Pamięć 
i Przyszłość” publikację „25 lat samorządu Wrocławia” pod red. Włodzimierza Suleji, Rafała Nowakowskiego i Grzegorza Straucholda. 
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Paweł Skrzywanek odbierający z rąk Władysława  
Narkiewicza, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, 

nominację na radnego miejskiego, 4 czerwca 1990 r. Cztery  
dni później został wybrany wiceprzewodniczącym RMW,  
fot. Mieczysław Michalak ze zbiorów Pawła Skrzywanka

Wiceprzewodniczący RMW Paweł Skrzywanek m.in. z żoną 
Ewą i synem Michałem przed wejściem do Urzędu Miejskiego 
Wrocławia na pl. Nowy Targ, gdzie swoją siedzibę miała RMW, 

fot. zbiory Pawła Skrzywanka

Wiceprzewodniczący RMW Paweł Skrzywanek z synem Michałem w gabinecie 
przewodniczącego RMW na pl. Nowy Targ. Michał urodził się 27 stycznia 1990 r.,  

tj. w dniu samorozwiązania PZPR, fot. zbiory Pawła Skrzywanka


