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Władysław Frasyniuk (ur. 1954). Legenda dolnośląskiej Solidarności, czło-
wiek-symbol walki o wolną Polskę. Polityk, przedsiębiorca, wrocławski rad-
ny pierwszej kadencji, poseł na Sejm I, II i III kadencji. Absolwent Technikum 
Samochodowego we Wrocławiu (1974 r.), do sierpnia 1980 r. kierowca wro-
cławskiego MPK. Uczestnik strajku sierpniowego, współtwórca Międzyza-
kładowego Komitetu Strajkowego; rzecznik prasowy MKZ Dolny Śląsk; czło-
nek Krajowej Komisji Porozumiewawczej, a następnie Prezydium Komisji 
Krajowej NZSS „Solidarność”. Od czerwca 1981 r. przewodniczący Zarządu 
Regionu Dolny Śląsk, po wprowadzeniu stanu wojennego przewodniczący 
Regionalnego Komitetu Strajkowego Dolny Śląsk, gdzie wyróżniał się odwa-
gą i determinacją w podejmowaniu działań organizacyjnych, strajkowych, 
wydawniczych, informacyjnych, co uczyniło go legendą wśród działaczy 
opozycyjnych Wrocławia i całego kraju. Po raz pierwszy aresztowany 5 paź-
dziernika 1982 r., skazany na 6 lat więzienia, w lipcu 1984 r. zwolniony na 
mocy amnestii. Miesiąc po zwolnieniu zatrzymany ponownie i skazany na 
3 miesiące aresztu. W lutym 1985 r., po spotkaniu z Lechem Wałęsą, aresz-
towany w Gdańsku i ponownie skazany na 4,5 roku więzienia, we wrześniu 
1986 r. zwolniony na mocy amnestii.

W 1989 r. należał do władz związku i uczestniczył w obradach Okrągłego 
Stołu. Jako członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w maju 1990 
r. został radnym Rady Miejskiej Wrocławia I kadencji i delegatem Gminy 
Wrocław do Sejmiku Samorządowego Gmin Województwa Wrocławskiego. 
W 1991 r. został wybrany w okręgu wrocławskim do Sejmu RP. Mandat po-
sła sprawował przez trzy kolejne kadencje aż do roku 2001. W parlamencie 
zajmował się zagadnieniami gospodarczymi, przekształceniami własnościo-
wymi, systemem gospodarczym i problematyką skarbu państwa. W 1995 r. 
wyróżniony nagrodą „Wielka Wrocławska”. Odznaczony Krzyżem Wielkim 
Orderu Odrodzenia Polski (2006 r.) przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskie-
go. W 2009 r. otrzymał tytuł Ambasadora Wrocławia oraz „Nagrodę Miasta 
Wrocławia”. Kawaler Legii Honorowej (2016). Należy do grona cenionych 
obserwatorów i komentatorów życia politycznego kraju.
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