
od redakcji

Gdyby ktoś zdecydował się dziś na opracowanie antologii najważniejszych 
poznańskich mów wygłoszonych w  czasach wolnej Polski, z  całą pewnością 
nie mogłoby na jej kartach zabraknąć słynnego przemówienia wygłoszonego 
2  czerwca 1990 roku przez marszałka senatu prof. andrzeja stelmachowskiego 
w czasie inauguracyjnego posiedzenia odrodzonej Rady Miasta Poznania. W sieni 
Wielkiej poznańskiego ratusza szczególnie mocno wybrzmiał wówczas apel: „na 
was będzie patrzyła cała Polska. Jeśli coś w zakresie pracy samorządowej nie uda 
się w Poznaniu – to gdzie indziej nie uda się na pewno!”. słowa te chyba najlepiej 
oddawały emocje towarzyszące fundamentalnym zmianom zachodzącym w stolicy 
Wielkopolski za sprawą reformy samorządowej. Dodajmy, że w obsadzonym w ten 
sposób w  roli tradycyjnego prymusa Poznaniu dokonująca się właśnie samorzą-
dowa rewolucja była o  tyle widowiskowa, że był on pierwszym wielkim miastem 
w kraju, w którym ukonstytuowały się nowe miejskie władze wyłonione we w pełni 
demokratycznych wyborach.

Bezkompromisowe zerwanie z fasadowym i mającym stalinowskie korzenie sys-
temem rad narodowych, który od kilkudziesięciu lat zapewniał partii komunistycz-
nej i  jej satelitom pełnię władzy na szczeblu lokalnym, oraz budowa od podstaw 
instytucji samorządu terytorialnego pozostaje w zgodnej opinii historyków i polito-
logów jednym z największych sukcesów rządu tadeusza Mazowieckiego. W grodzie 
Przemysła przeprowadzone 27 maja 1990 roku wybory samorządowe bezapelacyj-
nie wygrał idący do nich pod hasłem „Poznaniacy sobie” i doskonale zorganizowany 
Komitet obywatelski „solidarność”. Jego kandydaci absolutnie bowiem zdomino-
wali swoich politycznych przeciwników, zdobywając w nowej 65-osobowej Radzie 
Miasta… 64 mandaty. Entuzjazm towarzyszący owym trudnym jeszcze kilka lat 
wcześniej do wyobrażenia zmianom był nadzwyczajny, dość powiedzieć, że w dniu 
inauguracyjnego posiedzenia Rady na nowo wybranych rajców czekały na płycie 
starego Rynku nieprzebrane tłumy oklaskujących ich poznaniaków. najlepszym zaś 
dowodem na to, jak bezpośredni był w tamtym czasie kontakt na linii władza-społe-
czeństwo, pozostaje znakomite zdjęcie Romualda Świątkowskiego zdobiące okładkę 
naszego pisma, na którym radni tuż po złożeniu ślubowania dziękują za gratulacje 
i pozdrowienia płynące pod ich adresem.

obchodzona w  zeszłym roku 25. rocznica wydarzeń, które zapoczątkowały 
zupełnie nową epokę w najnowszych dziejach naszego miasta, stanowiła zarazem 
asumpt do rozpoczęcia prac nad niniejszym tomem „Kroniki Miasta Poznania”. Jego 
unikatowy charakter wynika nie tylko z  faktu, że odrodzona KMP rzadko sięgała 
po tematy tak współczesne jak ten, ale przede wszystkim ze specyfiki materiału, 
który udało nam się zgromadzić na jego potrzeby. Większość publikowanych tutaj 
tekstów to relacje i  wspomnienia zebrane od najważniejszych aktorów wydarzeń  
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rozgrywających się w czasach pierwszej kadencji Rady Miasta Poznania (1990–1994),  
co z  kolei nadaje omawianemu numerowi cenny i  de facto ponadczasowy walor 
dokumentacyjny. tę niezwykle interesującą problematykę podzieliliśmy na trzy 
bloki tematyczne. zaczynamy od kilku tekstów przekrojowych, napisanych z per-
spektywy głównie prawniczej, czy też prawno-historycznej, które ukazują głęboki 
charakter zmian dokonujących się na szczeblu lokalnym za sprawą transformacji 
ustrojowej. Uzupełniają je rozmowy z dwoma poznańskimi liderami (a. Wituski, 
M. Musiał), biorącymi bezpośredni udział, choć po przeciwnych stronach barykady, 
w  omawianych wydarzeniach. Drugi blok artykułów poświęciliśmy zilustrowa-
niu mechanizmów sprawowania władzy przez zarząd Miasta oraz sam magistrat. 
Wśród kilkunastu relacji, wspomnień i tekstów monograficznych znajdzie czytelnik 
interesujące szkice do portretu prezydenta Wojciecha szczęsnego Kaczmarka czy 
też bardzo ciekawą perspektywę problemów dotykających Poznań czasów przełomu, 
zarysowaną przez zmagających się z nimi na co dzień „ludzi prezydenta”. i wreszcie 
ostatni, obszerny zestaw materiałów wiąże się z nadzwyczajną aktywnością odro-
dzonej Rady Miasta i  jej rajców, których działalność stanowiła prawdziwy rdzeń 
samorządowej rewolucji w Poznaniu.

W tym numerze „Kroniki” nie mogło zabraknąć jeszcze jednego tekstu. Radnym 
wybranym w 1990 roku był historyk, Profesor Jacek Wiesiołowski, który już kilka 
miesięcy później stanął na czele redakcji „Kroniki Miasta Poznania”, by kierować 
nią przez następne ćwierćwiecze. Doświadczenie samorządowe było dla niego bar-
dzo ważne, to właśnie z Jego inspiracji rozpoczęliśmy prace nad niniejszym tomem 
„Kroniki”. Choroba nie pozwoliła Mu się w nie włączyć, Jacek Wiesiołowski zmarł 
w lipcu 2016 roku. zamieszczenie poświęconego Mu tekstu właśnie w samorządo-
wym numerze naszego pisma niech będzie symbolem Jego oddania Poznaniowi na 
każdym, także społecznym polu Jego działalności.

Piotr Grzelczak
Katarzyna Kamińska


