
UCHWAŁA NR XXVI/261/V/2007 

RADY MIASTA POZNANIA 

z dnia 20 listopada 2007r. 

 

 

 

w sprawie nadania imienia XXI Liceum Ogólnokształcącemu i Technikum 

Budowlanemu w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, 

ul. Rybaki 17. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. 

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 

1218) oraz § 1 ust. 3 załącznika nr 4, § 1 ust. 3 załącznika nr 5a do rozporządzenia MEN 

z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002r. Nr 10, poz.96, z 2003r. Nr 146, 

poz. 1416, z 2004r. Nr 66, poz. 606, z 2005r. Nr 10, poz. 75, z 2007r. nr 35, poz. 222), 

uchwala się, co następuje: 

 

§1 

 

Z dniem 10 grudnia 2007 roku XXI Liceum Ogólnokształcącemu i Technikum Budowlanemu 

w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, ul. Rybaki 17, nadaje się imię  

„gen. Władysława Andersa”. 

 

§2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. 

 



§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
(-) Przewodniczący  

RADY MIASTA POZNANIA 

Grzegorz Ganowicz 

 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY  

RADY MIASTA POZNANIA 

 

 

 

w sprawie nadania imienia XXI Liceum Ogólnokształcącemu i Technikum 

Budowlanemu w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, 

ul. Rybaki 17. 

 

 

Z wnioskiem o nadanie imienia XXI Liceum Ogólnokształcącemu i Technikum 

Budowlanemu w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, działając z upoważnienia 

Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, wystąpił pan 

mgr Zbigniew Talaga – dyrektor Zespołu.  

Wyboru patrona dokonano w sposób demokratyczny, podczas plebiscytu przeprowadzonego 

wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.  

W roku szkolnym 2008/2009 Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 obchodzić będzie jubileusz  

90-lecia powstania szkoły i dlatego szkoła chce ubiegać się o nadanie imienia.  

Generał Władysław Anders zajmuje szczególne miejsce pośród tych z wielkich Polaków, 

którzy całe swe życie oddali w służbę Rzeczpospolitej. Niezłomna wierność wolnej 

i niepodległej Polsce oraz bohaterskie czyny na polach bitew, wpisały osobę Generała do 

panteonu naszych narodowych bohaterów. 

Życiowa droga generała Andersa nie różniła się od losów wielu pokoleń Polaków, których 

okrutne wyroki historii pozbawiły Ojczyzny. Jego charyzmatyczna osobowość sprawiła, iż 

choć był jednym z wielu, stał się niepodważalnym symbolem niezależnej polskiej armii, 

gorącego i niezłomnego patriotyzmu oraz bezinteresownego działania na rzecz polskiego 

narodu i polskiej kultury poza granicami kraju. 

Władysław Anders urodził się w 1892 roku na terenach należących do imperium rosyjskiego. 

W 1914 został zmobilizowany i wcielony do kawalerii rosyjskiej. Pomimo imponującej 

kariery w armii zaborcy nie zapomniał, że jest synem narodu polskiego. Po odzyskaniu przez 

Polskę niepodległości w 1918 roku powrócił do Warszawy i wstąpił do formującego się 

Wojska Polskiego. Brał udział w powstaniu wielkopolskim i w wojnie polsko-bolszewickiej. 



W uznaniu zasług Władysław Anders został osobiście odznaczony przez Marszałka Józefa 

Piłsudskiego orderem Virtuti Militari. Już jako generał brygady i dowódca Nowogródzkiej 

Brygady Kawalerii, stoczył ciężkie walki z Niemcami w 1939 roku. Po 17 września podjął 

próbę dotarcia z żołnierzami do granicy węgierskiej i rumuńskiej. Ranny, trafił do niewoli 

sowieckiej, w której spędził 22 miesiące. Po opuszczeniu więzienia w 1941 roku, na mocy 

traktatu Sikorski-Majski, otrzymał awans na generała dywizji i zaczął formować Armię 

Polską w Związku Radzieckim. Poprowadził swoich żołnierzy do wolności: z Rosji 

Radzieckiej przez Bliski Wschód do chwały włoskich pól bitewnych - Monte Cassino, 

Ankony i Bolonii. 

Pomimo bezprzykładnego bohaterstwa, pomimo przelanej krwi, cel - niepodległa Polska, 

pozostał dla niego i wielu spośród jego żołnierzy nieosiągalny. Niechciani w Ojczyźnie 

i niemile widziani na Zachodzie musieli wieść życie na marginesie narodów, za których 

wolność walczyli i ginęli.  

Kiedy latem 1942 roku postanowił wyprowadzić wojsko z Rosji, wyszły z nim także tysiące 

polskich dzieci. Generał Anders, nie zapominając o potrzebie kształcenia młodego pokolenia 

Polaków, tworzył w bardzo trudnych warunkach, na obczyźnie, szkoły i internaty. 

W zakładach przyfrontowych 2 Korpusu drukowano książki i podręczniki szkolne.  

Pozbawiony w 1946 roku polskiego obywatelstwa, generał Władysław Anders zamieszkał 

w Londynie, całą swoją energię poświęcając pracy niepodległościowej. Przez całe życie 

pozostał wierny idei wolnej i suwerennej Polski. Troska o młode pokolenie urodzone już na 

obcej ziemi odzwierciedlała się w jego pracy na stanowisku prezesa Rady Polskiej Macierzy 

Szkolnej. Wzywając społeczeństwo do wzmożonej ofiarności na cele wychowawczo-

oświatowe, powiedział: „Na drugie tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej budujemy trwały 

pomnik: Polskość w sercach i umysłach naszej młodzieży” . 

Generał Władysław Anders przez dziesięciolecia był spychany w niepamięć i dopiero 11 

listopada 1995 roku został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. 

Specjalną uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2007 został ogłoszony „Rokiem 

generała Władysława Andersa”. 

W związku ze zmianami przepisów (rozporządzenie MEN dotyczące ramowych statutów), 

uniemożliwiającymi od lutego 2007r. nadawanie imienia zespołowi szkół, proponuje się 

nadanie imienia gen. Władysława Andersa dwóm szkołom wchodzącym w skład Zespołu 

Szkół Budownictwa Nr 1: XXI Liceum Ogólnokształcącemu i Technikum Budowlanemu.  

(-) Zastępca Prezydenta Miasta Poznania 

Maciej Frankiewicz  


