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Bogdan Zdrojewski (ur. 1957) – pierwszy prezydent samorządnego Wro-
cławia, poseł, minister kultury i dziedzictwa narodowego, eurodeputowa-
ny. Z zamiłowania fotograf. Z Wrocławiem związany od 1975 r. Na Uniwer-
sytecie Wrocławskim skończył filozofię (1983) i kulturoznawstwo (1985). 
W latach 80. był pracownikiem naukowym Akademii Ekonomicznej i Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uni-
wersytetu Wrocławskiego, a w latach 1982–1984 był jego przewodniczącym. 
W pierwszych wolnych wyborach samorządowych w 1990 r. wystartował 
z Wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” i został radnym. 
Miał zaledwie 33 lata, gdy nowi radni wybrali go na prezydenta Wrocławia.

Bogdan Zdrojewski sprawował urząd przez jedenaście lat. Okres jego pre-
zydentury to czas przemian i nadrabiania opóźnień cywilizacyjnych, inwestycji, 
które zmieniły oblicze miasta, to także czas budowania tożsamości wrocławian. 
W latach 1990–2000 uporządkowano handel, gastronomię i usługi, wprowa-
dzono przetargi na mienie komunalne. Zbudowano terminal lotniczy i urucho-
miono połączenia międzynarodowe. Do Wrocławia zaczął napływać kapitał 
zagraniczny. Wrocław jako jedno z pierwszych miast w Polsce pozyskał środki 
z funduszy europejskich oraz z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na 
rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz poprawę jakości 
wody. Remontom poddano kilometry torowisk tramwajowych i niektóre mosty. 
Odnowiono zabytkowe fragmenty miasta – Rynek, plac Solny i Ostrów Tum-
ski. Zmieniały się ulice: Świdnicka, Oławska, Wita Stwosza, Kiełbaśnicza. Blask 
odzyskały tereny oddalone od centrum (np. kompleks domów przy ul. Średz-
kiej w Leśnicy). Zrewitalizowano dziesiątki podwórek. Miasto było nagradzane 
za porządkowanie zieleni miejskiej, m.in. za park Szczytnicki, park Południowy 
i Ogród Japoński. Wrocław jako pierwsze miasto w Polsce zaczął promować się 
poza granicami kraju. W 1997 r. był organizatorem spotkania katolików z całe-
go świata w ramach 46. Kongresu Eucharystycznego z udziałem papieża Jana 
Pawła II.

Ważnym wydarzeniem w czasie prezydentury Bogdana Zdrojewskiego 
była lipcowa powódź w 1997 r. Dzięki sprawnie prowadzonej akcji ratun-
kowej prezydent Wrocławia zyskał ogromną popularność. We wrześniu 
tego samego roku został wybrany na senatora, otrzymując 240 tys. głosów. 
Zrezygnował z mandatu, gdy Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że funkcji 
prezydenta nie można łączyć z senatorskim mandatem. W 2001 r. Bogdan 
Zdrojewski wygrał wybory do sejmu i zrezygnował ze stanowiska prezy-
denta. W latach 2007–2014 był ministrem kultury i dziedzictwa narodowe-
go. W latach 2014–2019 eurodeputowany, od 2019 r. senator RP.

Odznaczony m.in. Orderem Świętego Sylwestra (Watykan, 1998), Zło-
tym Krzyżem Zasługi (2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(2014), Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2015).
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