
Do 2 maja 1990 r. we Wrocławiu zarejestrowano 
20 list kandydatów na radnych. Listy te zostały 
zgłoszone przez 22 ugrupowania i koalicje poli-
tyczne. Łącznie o 70 mandatów ubiegało się 
ponad 441 osób.
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Pierwsze wolne wybory samorządowe sprzed 30 lat to historia jeszcze nie 
tak bardzo odległa. Czy pamiętacie, kto chciał wówczas zasiąść w 70-osobowej 
Radzie Miejskiej Wrocławia I kadencji? 2 maja 1990 r. upłynął termin rejestracji 
list kandydatów ubiegających się o mandaty radnych w wyborach do samorządu 
gminy, które zaplanowano na 27 maja. Ile list zarejestrowano we Wrocławiu? 
Ilu było kandydatów i jakie ugrupowania zgłosiły ich najwięcej? Jak wyglądała 
kampania wyborcza? W roku jubileuszu 30-lecia samorządu terytorialnego 
w skrócie odpowiadamy na te pytania, przypominając jednocześnie plakaty 

wyborcze sprzed 30 lat.
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Najwięcej, bo aż 70 osób – czyli dokładnie tyle, 
ile mandatów było do obsadzenia w 10 okręgach 
wyborczych – startowało z listy „Solidarności” 
zgłoszonej przez uformowaną na potrzeby wybo-
rów szeroką koalicję pod nazwą Solidarnościowe 
Porozumienie Wyborcze. W skład tej koalicji 
weszły: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”, 
Rada Wojewódzka „Solidarność” Rolników 
Indywidualnych oraz Wrocławski Komitet 
Obywatelski „Solidarność”. Wśród kandydatów 
do Rady Miejskiej Wrocławia, którzy znaleźli się 
na tej liście, blisko 60 proc. osób związanych było 
ze strukturami NSZZ „Solidarność”, 13 kandyda-
tów było członkami Klubu Inteligencji Katolickiej, 
6 osób działało w Ruchu Młodych Katolików 
„U siebie”, 6 kolejnych w Niezależnym Zrzeszeniu 
Studentów, 5 osób należało do Stowarzyszenia 
Centrum Demokratycznego, 2 osoby do Związku 
Zawodowego „Solidarność” RI. Jeden kandydat 
był członkiem Chrześcijańsko-Demokratycznego 
Stronnictwa Pracy, kolejne 3 osoby należały do 
Młodzieżowego Porozumienia Wyborczego, 
6 kandydatów było niegdyś, przeważnie do 
1981źr., członkami PZPR, a 2 należało w prze-
szłości do Stronnictwa Demokratycznego.

Na liście zdecydowanie dominowali mężczyźni 
– wśród 70 kandydujących osób kobiet było 
zaledwie sześć. Średni wiek kandydatów wyno-
sił 42 lata. Najmłodszy kandydat miał 24 lata, 
najstarszy – 66 lat. O mandaty ubiegali się m.in. 
nauczyciele, inżynierowie i pracownicy naukowi 
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wrocławskich uczelni. Wśród kandydatów dość 
liczną grupę stanowili historycy i architekci, ale 
nie brakowało także chemików, fizyków, praw-
ników, historyków sztuki, matematyków, lekarzy 
weterynarii i stomatologów, ekonomistów, elek-
troników, geologów, socjologów i biochemików. 
Oprócz tego radnymi miejskimi chciało zostać 
m.in. dwóch aktorów, jeden muzyk-kompozytor 
oraz kilku rolników, mechaników i kierowców.

Wszystkich kandydatów zgłoszonych przez 
Solidarnościowe Porozumienie Wyborcze wro-
cławianie mogli poznać dzięki plakatom wybor-
czym, które zaprojektowali Małgorzata i Marek 
Stanielewiczowie, wrocławscy artyści-plastycy. 
Zdjęcia prezentowanych na plakatach kandyda-
tów wykonał Mieczysław Michalak. Część mate-
riałów wyborczych, jak np. plakat Wrocławskiego 

Komitetu Obywatelskiego, zaprojektował Jan 
Jaromir Aleksiun, wrocławski artysta-grafik. 

Lista Ochrony Społecznej była równie liczna, 
co lista „Solidarności” – znalazło się na niej 
70 kandydatów postkomunistycznych, głów-
nie z Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej 
i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych. Z listy Wrocławskiej Koalicji 
Demokratycznej kandydowało ponad 20 osób. 
Klub Polityczny „Wolni i Solidarni” zgłosił 10 kan-
dydatów, Konfederacja Polski Niepodległej 
– 28 osób, Wrocławskie Porozumienie Wyborcze 
„Ojczyzna – Rodzina – Własność” – 64 osoby, 
Polskie Stronnictwo Ludowe – 43 osoby, 
Chrześcijańska Koalicja Wyborcza – 23 osoby. 
Kolejnych 28 osób zostało zgłoszonych przez rady 
pracownicze dużych zakładów przemysłowych. 
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Unia Chrześcijańsko-Społeczna zgłosiła 18 osób, 
PAX – 7 osób, zaś na Zielonej Liście „Wolność 
i Pokój” znalazło się 9 kandydatów. PPS-RD, 
czyli Polska Partia Socjalistyczna – Rewolucja 
Demokratyczna, zgłosiła 19 osób, Socjalistyczny 
Ośrodek Polityczny – 2 osoby. Krzycki Ruch 
Mieszkańców zgłosił listę, na której znalazło się 
9 osób reprezentujących komitety osiedlowe. 
Z listy „Swobodny Wrocław” zgłoszonej przez 
ruch Pomarańczowa Alternatywa startowała 
1 osoba wysunięta przez niezależnych artystów. 

Jednego kandydata zgłosiło też Towarzystwo 
Miłośników Wrocławia.

Wybory samorządowe z maja 1990 r., czyli 
pierwsze wolne wybory, które oparte były na 
demokratycznej formule rywalizacyjnej, odby-
wały się w czasie, gdy na polskiej scenie poli-
tycznej powoli rodził się pluralizm. Główna oś 
rywalizacji przebiegała oczywiście pomiędzy 
przedstawicielami antykomunistycznej opozycji 
a ugrupowaniami, w skład których weszły osoby 
mocno związane ze starym reżimem. I choć kam-
panii wyborczej z 1990 r. daleko było do znanych 
z późniejszych lat zmagań sprawnie działających 
sztabów partii politycznych czy też kandyda-
tów na prezydentów czy burmistrzów, to jed-
nak do dziś wiele osób ją jeszcze pamięta, bo ze 
względu na swoją specyfikę i wyjątkowe oko-
liczności zapadła głęboko w pamięć. Jak twier-
dzą znawcy tematu, kampania w 1990 r. była 
w znacznym stopniu improwizowana i opierała 
się na pospolitym ruszeniu, czyli na siłach spo-
łecznych i wolontariacie. Nie bez znaczenia był 
także wszechobecny entuzjazm i radość wynika-
jąca z faktu, że oto Polska powraca nareszcie do 
realizowanej w dwudziestoleciu międzywojen-
nym idei samorządów gminnych, wypartej przez 
komunistów w 1950 r. i zastąpionej fasadowymi 

 Kopertówka wydana przez Konfederację Polski Niepodległej  z okazji wyborów samorządowych w 1990 r.  
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radami narodowymi tworzonymi na wzór 
radziecki. Mocno wierzono w to, że dotychcza-
sowa opozycja w całym kraju wygra wybory 
samorządowe.  

Więcej o wyborach samorządowych we Wrocławiu 
w 1990 r. i miażdżącym sukcesie „Solidarności” 
we „Wrocławskich Historiach” 27 maja. 
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Plakat wyborczy zaprojektowany przez Marka Stanielewicza 
/ zbiory Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

Plakaty wyborcze Solidarnościowego Porozumienia Wyborczego 
przedstawiające kandydatów „Solidarności” w poszczególnych  

10 okręgach / zbiory Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”  

Polecamy artykuł Rafała Nowakowskiego „Wrocław 89/90 – od komitetów do wolnych wyborów samorządowych”  
zamieszczony w kwartalniku „Pamięć i Przyszłość” nr 2/2015 (28)
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