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ŻYCZENIA NA 
ROCZNICĘ WYBUCHU  
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 

 

 

„Podziwiam mieszkańców Wielkopolski za Ich pracowitość i tworzenie ładu  
w swoim środowisku. Do WSZYSTKIEGO doszliście ciężką pracą. Życzę całej 
społeczności dalszego rozwoju, wzajemnego szacunku i Miłości do swojej 

małej ojczyzny. Ona jest częścią pięknej Polski. Wszystkiego najlepszego!”. 
HALINA SKRZYPCZYŃSKA 

 

 

 

„26 grudnia w Poznaniu zawrzało. Wielkopolanie wyszli przed Bazar, aby 
przywitać wracającego do kraju wielkiego mistrza Paderewskiego, który 

wygłosił do zebranych orędzie. Zaczęła się walka z Prusakiem, który ciemiężył 
nasz naród, już wystarczająco długo. Jednym z powstańców był mój dziadek, 
którego wspominam z rozrzewnieniem i tęsknię. Dziadek wspominał wielki 

zryw, jedność w narodzie, gorące serca i rozwiane włosy, mimo mrozu. 
Mężczyźni i kobiety, które szły ze swoimi braćmi, mężami, ojcami z radością, 
po wolność i w obronie swych domów, rodzin, języka, tradycji. Dziękujemy i 

pamiętamy. Życzę wszystkim Polakom takiej determinacji, miłości do 
Ojczyzny i zaangażowania, jaką mieli młodzi ludzie wtedy, życzę wszystkim 

nam zwycięstwa”. 
AURELIA TROSZAK 

 

 

„Wielkopolska musiała wywalczyć swoją niepodległość sama. Dziękuję swoim 
przodkom za determinację i wiarę w WOLNOŚĆ, a kolejnym pokoleniom 

WIELKOPOLAN życzę, aby nie zmarnowali dzieła POWSTAŃCÓW i licznych 
działaczy w kraju i za granicą, którzy doprowadzili do chwili, gdy 

Wielkopolska uwolniła się spod kajdan pruskich. Cześć Bohaterom Powstania 
Wielkopolskiego!!!”. 
ALINA KARLIŃSKA 



 

„Kochana moja wspaniała Wielkopolsko pradziadek moich dzieci Jan Kubczak 
brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, jesteśmy z niego bardzo dumni. 
Jestem dumna, że jestem Wielkopolanką. Kolejnych 102 lat moja piękna 

kraino!”. 
MAŁGORZATA KUBCZAK 

 

 

„Życzę Ci Wielkopolsko, żeby wszyscy Wielkopolanie zawsze pamiętali, że 
najważniejsze w budowaniu relacji są szacunek, tolerancja i wzajemna 

życzliwość oraz żebyśmy nie zmarnowali nigdy tych wartości, dla których 
walczyli nasi dziadkowie i pradziadkowie.” 

MATEUSZ DORNA 

 

 

 

„Wszystkiego najlepszego. Mieszkam w Wielkopolsce, w pięknym mieście 
Nowy Tomyśl słynącym z chmielu i wikliny”.  

DOROTA KACZMAREK 

 

 

„Wielkopolsko rozwijaj się... Niech pamięć nie zaginie...”. 
DANUTA LAMCHA 

 

 

„Wszystkim Mieszkańcom Wielkopolski życzę by mogli spokojnie i dostatnio 
żyć”. 

ANNA BARTCZAK 

 

 

„Wszystkiego najlepszego dla bohaterów Wielkopolski”. 
BARBARA SZABLAK 

https://www.facebook.com/dorota.kaczmarek.5602?comment_id=Y29tbWVudDozNTYzNTM2MjYwNDI1NTQxXzM1NzE5NzMyOTk1ODE4Mzc%3D&__cft__%5b0%5d=AZWYH6idDWfAgIyJhKfV2oCd-Jb44wYJCoHCTuUextQAh6bWBhKwC2ove3Ym0USr5aOuZe3H2g8kn_Rhr8_-RAWrKuLoCVyVcAe2JrzAlG74nUQPMVlyCRyDX5cn80UPZFcKrErAeabnTPgzYwstrfWV&__tn__=R%5d-R


 

 

„Wielkopolanie sami sobie wywalczyli wolność i nie tylko, bo brali udział 
również w Bitwie Warszawskiej. Wielki szacunek i chwała im za wszystko. Nie 

zmarnujmy ich bohaterstwa. Bądźmy dumni, że jesteśmy ich pokoleniami i 
pamiętajmy "skąd nasz ród". Pozdrawiam naszą dumną i piękną 

Wielkopolskę”. 
MIECZYSŁAWA BÓL 

 

 

„Wielkopolanom dbającym o Polskę wszystkiego najlepszego!”. 
MAREK STAJSZCZYK 

 

 

„Życzę, aby Wielkopolska była zawsze Wielka, jak ma to w nazwie i była nadal 
wzorem dla całej Polski, a Wielkopolanom życzę wszelkiej pomyślności. 

Pozdrawiam z Zielonej Góry”. 
WITOLD DOLCZEWSKI 

 

 

„Wielkopolska wspaniała kraina. Wspaniali ludzie historii. Patriotyzm.  
Życzę, aby pozostała taka właśnie!”. 

AGNIESZKA ŻUREK 

 

 

„Mój dziadek był powstańcem wielkopolskim i walczył o polskość i 
suwerenność, toteż życzę wszystkim prawym Wielkopolanom zdrowia i 

wytrwania w tym trudnym czasie”. 
MAREK SZYMCZAK 

 

 

 

 



„Jestem dumną Wielkopolanką i życzę, aby Wielkopolska miała mądry i 
skuteczny samorząd, a ludziom żyło się dobrze i godnie. Dziękuję walczącym 

powstańcom...”. 
DOROTA DORINKA 

 

 

„Życzę nam wytrwałości w budowaniu wolnej Wielkopolski”. 
MIROSŁAW KAŹMIERCZAK 

 

 

 „Życzę Wielkopolanom i sobie kontynuowania dobrej tradycji, z których w 
Polsce słynie, tych dobrych tradycji!”. 

JERZY KOWALCZYK 

 

 

„Życzę każdemu mieszkańcowi Wielkopolski codziennych, małych 
zachwytów nad naszą lokalna historią, pracowitością i wartościami” 

ARTUR MAJEWSKI 

 

 

„Wszystkiego najlepszego dla Wielkopolski!”. 
BOGUMIŁA GERTYCH 

 

 

„Jestem dumną Wielkopolanką i życzę sobie i innym mieszkańcom naszej 
krainy, abyśmy nie pozwolili na zatracenie naszej wolności. Bądźmy dumni z 

tego co osiągnęliśmy i stawiajmy opór szkodnikom, którzy nam tą wolność po 
trochu chcą zabrać. Jestem kobietą, jestem Wielkopolanką”. 

MALGORZATA MANKOWSKA 

 

 

„Wszystkiego Najlepszego Wielkopolsko, życzy Wielkopolanka”. 
BARBARA MICHALAK 



 

 

„Wszystkiego dobrego całej Pyrlandii i wszystkim Pyrlandczykom.” 
JACEK SZAFRAŃSKI 

 

 

„ŻYCZĘ wszystkim miłości honoru i szacunku do ojczyzny i braci Polaków!!! 
Pamiętajmy o Powstaniu Wielkopolskim i Powstańcach!”. 

ALICJA KUBICKA 

 

 

„Wielkopolsko, życzę Tobie byś powstała jeszcze raz – niekoniecznie 
zbrojnie!”. 

PAWEŁ MIKOŁAJCZAK 

 

 

„Najlepsze życzenia z okazji 102. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. 
Jedynego powstania, które przyniosło zwycięstwo, a najmniej się o nim mówi. 

Jestem dumny, że jestem Wielkopolaninem z dziada pradziada”. 
ZBIGNIEW ZAKRZEWSKI 

 

 

„Życzę rozsądku na wyspie pośród wzburzonego polskiego morza”. 
MALINOWSKI BOGDAN 

 

 

„Najlepsze życzenia i pozdrowionka z południa Wielkopolski”.  
HENRYK CHARAPUTA 

 

 

https://www.facebook.com/pawel.wigo?comment_id=Y29tbWVudDozNTYzNTM2MjYwNDI1NTQxXzM1NzczMjQwOTIzODAwOTE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWYH6idDWfAgIyJhKfV2oCd-Jb44wYJCoHCTuUextQAh6bWBhKwC2ove3Ym0USr5aOuZe3H2g8kn_Rhr8_-RAWrKuLoCVyVcAe2JrzAlG74nUQPMVlyCRyDX5cn80UPZFcKrErAeabnTPgzYwstrfWV&__tn__=R%5d-R


„Życzę Ci, Wielkopolsko, żebyś zawsze była taka piękna jak jesteś dziś. 
Serdeczności od Mazowszanki!”. 

DOMINIKA SOWA 

 

 

„Pozdrawiam Wielkopolskę i składam najserdeczniejsze życzenia”. 
CELINA CIEŚLA 

 

„Niech żyje i się rozwija Wielkopolska, cześć i chwała bohaterom”. 
IRKA RYCHLAK 

 

 

„Wszystkim Wielkopolanom i nie tylko chciałabym życzyć przede wszystkim 
zdrowia w tym ciężkim roku, a także cudownego 2021! Szczerych uśmiechów i 

obdarzania się wzajemnym szacunkiem oraz troską. Życzę także samych 
sukcesów i jak najmniej zmartwień.” 

WIKTORIA WYSIECKA 
 

 

"...Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej,  
Tobie Polsko tych serc naszych bicie,  

Tobie każdy cień  myśli gorącej,  
Tobie wszystko na śmierć i życie...".  

Z najlepszymi życzeniami uczniowie, nauczyciele i pracownicy  

SP 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 
W KONINIE 

 

 

 

„Droga Wielkopolsko, chciałbym życzyć Tobie wszystkiego najlepszego. To już 
102 lata od chwili, gdy odzyskałaś  niepodległość.  Mam nadzieję, że nie 

zapomnimy nigdy tego, co nasi przodkowie zrobili dla Wielkopolski, jak i 
całego kraju.” 

PATRYK ŻUREK 

https://www.facebook.com/ala.kociak.79?comment_id=Y29tbWVudDozNTYzNTM2MjYwNDI1NTQxXzM1OTQ5OTc3MTA2MTI3Mjk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWYH6idDWfAgIyJhKfV2oCd-Jb44wYJCoHCTuUextQAh6bWBhKwC2ove3Ym0USr5aOuZe3H2g8kn_Rhr8_-RAWrKuLoCVyVcAe2JrzAlG74nUQPMVlyCRyDX5cn80UPZFcKrErAeabnTPgzYwstrfWV&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/irka.rychlak?comment_id=Y29tbWVudDozNTYzNTM2MjYwNDI1NTQxXzM1OTI2OTgyNDA4NDI2NzY%3D&__cft__%5b0%5d=AZWYH6idDWfAgIyJhKfV2oCd-Jb44wYJCoHCTuUextQAh6bWBhKwC2ove3Ym0USr5aOuZe3H2g8kn_Rhr8_-RAWrKuLoCVyVcAe2JrzAlG74nUQPMVlyCRyDX5cn80UPZFcKrErAeabnTPgzYwstrfWV&__tn__=R%5d-R


 

 

„Droga Wielkopolsko! 102 lata temu pokazałaś nam wszystkim swoją odwagę, 
waleczność, miłość do Ojczyzny. Nigdy Ci tego nie zapomnimy! Życzę Ci, abyś 
już nigdy nie zaznała strachu, nienawiści, wojny czy walki. Niech Towarzyszy 

Tobie pokój, wzajemne braterstwo i poczucie bezpieczeństwa wśród 
wszystkich mieszkańców.” 

NIKODEM MOSKWA 
 

 

„Wielkopolsko! To już 102. rocznica Powstania Wielkopolskiego. Powstańcy 
Wielkopolscy! Dziękujemy za to, że gdy Polska była w niewoli, nie poddaliście 

się i walczyliście, wierząc, że Wasze poświęcenie przyniesie upragnioną 
wolność. Dziękuję, że możemy uczcić  rocznicę zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego, dzięki któremu moja Mała Ojczyzna, to wolny skrawek 

naszego pięknego kraju.” 

KAROLINA JAC 
 

 

„Wielkopolsko! Życzę Ci zdrowia oraz szczęścia w tych trudnych dla nas 
wszystkich czasach. Znienacka pojawiła się ta okropna pandemia, która 

zmienia wiele w naszym życiu. Bądź silna, wytrwała, dodawaj siły, nadziei 
mieszkańcom, aby w jedności i wzajemnemu wsparciu przetrwali ten trudny 

czas. Życzę Ci również bezpieczeństwa, pokoju, życia bez wojen. Jest to 
bardzo ważne, aby mieszkańcom dobrze się żyło w tak pięknym miejscu, 

jakim jesteś Ty.” 

KAROLINA 
 

 

 

„Życzę Ci Wielkopolsko, abyś mimo tych trudnych czasów nadal rozwijała się 
gospodarczo, aby Twoje miasta stawały się coraz piękniejsze i ciekawsze. 
Życzę Tobie, abyś była chlubą naszej Ojczyzny, a wszyscy mieszkańcy żyli 

szczęśliwie, zdrowo i w pokoju.” 
FRANCISZEK MAZUR 

 
 



 

„Nie zapominajmy, że Powstańcy walczyli dla nas - z okazji 102. rocznicy 
życzymy wszystkim mieszkańcom Wielkopolski zdrowia i tego co najlepsze. 

Mamy nadzieje, że kolejne rocznice będą obchodzone w lepszym czasie.” 
MARTYNA 

 

 

„Od Hufca Pracy z Poznania kilka ciepłych słów, 
dla Wielkopolski, która jest dziś wolna znów 

Wielkopolska, Nasza kochana Ojczyzna, 
w trakcie, której obrony powstała nie jedna blizna, 

za nią powstańcy przelewali dzielnie swą krew,  
utworzyli dla niej patriotyczny, odważny zew.  
I choć tyle lat już minęło od tego wydarzenia, 

my ciągle o nim pamiętamy, bo współczesną historię odmienia.  
Sto dwa lata temu nasze województwo nie przypominało raju, 

zryw patriotyczny przyczynił się do zmiany zachodniej granicy naszego kraju. 
Gdyby nie on, status terenów Wielkopolski byłby zupełnie inny, 

a wszystkiemu okrutny Niemiec byłby winny. 
To on odpowiada za zsyłki przodków, za germanizację,  

za ból, cierpienie i wszystkie inne smutne na tym terenie akcje. 
Wielkopolanie powiedzieli „stop, mamy dosyć,  

nie będziemy dłużej tego znosić”. 
Ucząc się na Powstańców przykładzie,  

 na pamięć ich czynów OHP nacisk kładzie.  
Powstanie było potrzebne – przyznajmy szczerze,  

przyczyniło się do umocnienia  niepodległości – głęboko w to wierzę.  
Należnego miejsca nie zajęło jednak w kulturze, 

 muzyce, filmie, historii czy literaturze.  
„Nie do końca wypromowane jest to Nasze powstanie”  

skarżą się dziś najstarsi Wielkopolanie. 
Więc co z tym zrobimy? Czy to zmienimy? 

My postanowiliśmy, że się zjednoczymy 
i informację o powstaniu  rozgłośnimy, 

a Wielkopolsce życzenia złożymy: 
Abyś nigdy więcej Ojczyzno kochana, 

nie była tak okrutnie prze nikogo potraktowana. 
Taka jak teraz piękna i wspaniała dla nas pozostań, 

byśmy zawsze chcieli do Ciebie wracać, pomimo rozstań.  
Życzymy Ci dobrych, odważnych mieszkańców,  

którzy nie będą się bali odpierać od losu kuksańców, 
w Twej obronie zawsze zjednoczeni staną razem, 

zachwyceni Twoją historią i krajobrazem. 



Zawsze będą Cię nosić w swym serduszku, 
wyzwolą z niewoli, choćby po okruszku. 
Mają to po swoich przodkach we krwi, 

że nie lubią, gdy ktoś z Ciebie drwi. 
Oby w razie potrzeby udowodnili Ci to wszystko, 
bo zasługujesz na to, nasze kochane Matczysko.  

My przyrzekamy, będziemy przy Tobie zawsze blisko, 
bo wzniecasz w nas ciepłych uczuć ognisko. 

Ze smutkiem wyznajemy, że czasem zadbać o Ciebie nie umiemy, 
ale naprawdę wszystkiego dobrego dla Wielkopolski chcemy. 

Przesyłamy miliony serduszek i tysiące serc, 
do wszystkich Twoich fajnych miejsc. 

Nasza nad Wartą położona kraina, 
dziś o historii nam przypomina. 

Powstanie w niej wybuchło na 102, 
w którym udowodniła, że zawsze sobie radę da. 

Dzięki Tobie dziś jest Wolna Polska, 
brawo, brawo Wielkopolska!” 

JUSTYNA LEWANDOWSKA – WYCHOWAWCA HUFCA PRACY W POZNANIU 
 

 

 

„Drodzy Powstańcy, składam Wam serdeczne życzenia. Dziękujemy za Wasze 
poświęcenie i za to, że możemy żyć w nowej, wolnej Polsce, Będziecie zawsze 

w naszej pamięci.” 

ANASTAZJA 
 

 

 

„Życzę Wszystkim Wielkopolanom satysfakcji z wolności, odwagi na co dzień, 
aby pamięć o walczących i wierzących w zwycięstwo nigdy, ale to nigdy nie 
umarła. Dzięki tym bohaterom możemy cieszyć się wolną Biało-Czerwoną.” 

ELŻBIETA ŁAKOMA  
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY W PAKOSŁAWIU 

 

 

 



„Życzę wszystkim Wielkopolanom zdrowia, nadziei na lepsze jutro, wiary, że 
pokonamy pandemię i będziemy cieszyć się tą wolnością, którą wywalczyli 

nam przodkowie. Doceńmy ich heroizm, odwagę i bohaterstwo. Starajmy się 
być silni, myślmy pozytywnie i nie bądźmy obojętni na potrzeby ludzi. 

Doceńmy spotkania z bliskimi i zabawy z rówieśnikami. Dbajmy o naszą 
Ojczyznę. Uśmiechajmy się częściej do siebie.” 

ALEKSANDRA SOLOCH 
 

 

„Od 102 lat wdzięczni za Waszą waleczność, odwagę i poświęcenie - nigdy nie 
zapomnimy!!! To dzięki WAM - WALCZĄCY POWSTAŃCY - Nasza Wielkopolska 

jest i zawsze będzie WIELKA!!!” 

WIKTORIA WĄTROBA 
 

 

 

„W hołdzie Wam Powstańcom Wielkopolskim życzę zdrowia, szczęścia i 
tolerancji oraz kolejnych 102 lat w wolności. Życzy młody Wielkopolanin 

#POWSTANIEna102 #DZIĘKUJEMY #ŻYCZENIAna102” 
FILIP MUSIUL 

 

 

 

„Powstanie Wielkopolskie było jedną z niewielu radosnych chwil w historii 
naszego państwa i było ono walką o to, by Wielkopolska była częścią państwa 

polskiego i poprzez waleczność, wcześniejszą pracę u podstaw oraz 
determinację powstańców możemy cieszyć się tym, że Wielkopolska ponad 

100 lat temu ponownie stała się częścią Polski, konkretniej II Rzeczypospolitej. 
Dlatego życzę Wam, aby mimo obecnej sytuacji udało się uczcić w radosny i 
godny sposób wspaniałe zwycięstwo Powstańców Wielkopolskich oraz tego, 
aby kolejna, 103. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego przebiegała 

już tak, jak w poprzednich latach.” 

DAREK SPÓLNICKI 
 

 

 



„Drodzy Wielkopolanie. Chciałabym życzyć Wam oraz sobie z okazji 102. 
rocznicy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego przede wszystkim pokoju, 
abyśmy nie musieli już nigdy walczyć o wolność. Dużo szczęścia i radości oraz 
spokojnych zbliżających się Świąt, a ponadto zdrowia, które jest nam bardzo 

potrzebne w tym trudnym czasie. Niech Nowy 2021 Rok będzie dla Was 
pomyślny.” 

WANDA SURDYK 
 

 

 

„Kochani, przykro mi, że nie spotkamy się świętować 102. rocznicę Powstania 
Wielkopolskiego. Uczcijmy ją w domach, wartościami jakimi kierowali się 
Powstańcy: odwagą - walczmy i my z wirusem, lojalnością - wobec siebie i 

swojego kraju, bezpieczeństwem - dbajmy o siebie i nasze zdrowie, wiarą w 
lepsze jutro - każdego dnia może być lepiej. Tego wszystkiego sobie i Wam 

życzę.” 

WIKTORIA WÓJCIK 
 

 

 

„Szanujmy wolność własną i innych, bądźmy tolerancyjni, wyrozumiali, 
pomocni, okazujący szacunek. Pamiętajmy o sobie nawzajem, zauważajmy 
się, nie przesadzajmy z asertywnością... Pielęgnujmy pamięć o tych, dzięki 

którym 102 lata temu znaleźliśmy się w Polsce. Żyjmy tak, abyśmy my i 
kolejne pokolenia nie musieli wykazywać się podobnym bohaterstwem...” 

MIROSŁAWA JANKOWSKA 
 

 

 

„Wielkopolsko - moja mała Ojczyzno! 
W 102. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, życzę Ci zdrowia, bo to 

teraz najważniejsze, żeby ludzie nie umierali tak, jak podczas walk 
powstańczych. Życzę szczęścia i samych radości żeby ludzie, którzy tu 

mieszkają byli zawsze radośni i szczęśliwi. Życzę miłości, by Wielkopolanie 
byli zawsze pełni dobra dla innych, dobra którym umieją się dzielić. Życzę 
szacunku i dumy, aby Wielkopolanie byli ludźmi otwartymi, z otwartymi 

umysłami i sercami, którzy szanują innych i są dumni ze swoich Przodków. 
Życzę wolności na zawsze - wolności jako najcenniejszej wartości człowieka i 



pamięci, że wolność nigdy nie jest dawana na zawsze! Wielkopolsko - 
#ŻYCZENIA NA 102” 

MONIKA BOROWICKA-PREWICZ 
 

 

 

„Wielkopolsko bardzo Cię kocham! Jestem małym Wielkopolaninem i 
Poznaniakiem. W 102. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego - życzę 
Ci zdrowia, mądrości. Życzę wolności i abyś rosła coraz piękniejsza. Życzę Ci, 

aby już nigdy Wielkopolanie nie musieli walczyć o wolność, chleb, polską 
mowę, tradycje i każdy kawałek naszej ziemi” 

ANTONI PREWICZ 
 

 

 

„102 lata temu ludzie walczyli dla nas, dla tego wszystkiego co teraz jest z 
nami. Serdecznie za to wszyscy dziękujemy! Jesteśmy wdzięczni za to, że 

podczas Powstania Wielkopolskiego poświęciliście się dla nas! Dziękujemy i 
pragniemy złożyć życzenia wszystkim Wielkopolanom, dużo zdrowia oraz 

szczęścia!” 
ZUZANNA 

 

 

 

„Powstanie Wielkopolskie było ciężkim, ale zarazem ważnym czasem dla 
Wielkopolan i reszty mieszkańców Polski. Uczestnicy powstania byli pełni 

nadziei, wytrwałości, determinacji oraz nieugięci, ponieważ walczyli do 
ostatniej kropli krwi. Dlatego życzę nam – Polakom – tego, aby z tymi cechami 
co powstańcy - szli przez życie i nigdy nie zapominali, że nadzieja jest zawsze 

ważna i prowadzi do zwycięstwa.” 
KAMIL SEKUTERSKI 

 

 

 

 



„Wszystkim wielkopolanom i nie tylko chciałabym życzyć przede wszystkim 
zdrowia w tym ciężkim roku, a także cudownego 2021! Szczerych uśmiechów i 

obdarzania się wzajemnym szacunkiem oraz troską. Życzę także samych 
sukcesów i jak najmniej zmartwień.” 

WIKTORIA WYSIECKA 
 

 

 

„Życzę Wielkopolsce i Wielkopolanom 
pięknie ubranej, pachnącej choinki. 
Ponadto niech przy stole siedzi cała  

rodzina, która życzy szczerze, radosnych 
Świąt w miłości i wierze.” 

JULIA JANKOWSKA 
 

 

 

„Droga Wielkopolsko, chciałbym życzyć Tobie wszystkiego najlepszego. To już 
102 lata od chwili, gdy odzyskałaś  niepodległość. Mam nadzieję, że nie 

zapomnimy nigdy tego, co nasi przodkowie zrobili dla Wielkopolski,  
jak i całego kraju.” 

PATRYK ŻUREK 
 

 

 

„Wielkopolsko, rozkwitaj pięknem przyrody i mądrością ludzi” 
MARTA HOFFMANN 

 
 
 

 
„Chwała Bohaterom Powstania Wielkopolskiego i wszystkim którzy walczyli o 

POLSKOŚĆ w czasie zaborów na terenie NASZEJ WIELKOPOLSKI” 
BARBARA NOWAK 

 
 
 

 
 



 
 
 

„Wielkopolska zawsze była wielka, i tej wielkości życzę na kolejne lata” 
PIOTR MAKOWSKI 

 
 
 
 

„CHWAŁA WIELKOPOLANĄ Wielkopolska jest moim domem i moją rodziną-
NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ RÓD” 

BASIA STUDZIŃSKA 
 

 
 

„Składam serdeczne życzenia dla wszystkich potomków Powstańców 
Wielkopolskich 

Jestem dumną wnuczka 
Cześć ich pamięci!” 

MAŁGORZATA ŁUKASZYK 
 

 
 

„Sława i chwała naszym przodkom mojemu pradziadowi i jego synowi dzięki 
nim i innym powstańcom mamy swoją ojczyznę” 

IWONA OLSZEWSKA 
 

 
 

 
„Jedyne i skutecznie wygrane powstanie w Rzeczypospolitej. Chwała 

Wielkopolsce i Wielkopolanom. Jeszcze Polska nie umarła i umrzeć nie musi i 
to jest przesłanie na dzisiejsze czasy. NIECH ŻYJE POLSKA” 

MARIAN KOPCZYŃSKI 
 

 
 

„Co prawda nie mam 102 lat, ale mam urodziny 27.12. Jestem z Wielkopolski i 
jestem dumna z tego, bo wygraliśmy to Powstanie. Pozdrawiam wszystkich.” 

GRAŻYNA HAŁAJDA 
 

 



 
 

 
„CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO. My 

Wielkopolanie jesteśmy DUMNI ze zwycięstwa. Pamiętajmy o wywieszeniu 
FLAGI w dniu 27.12.2020” 

KRYSTYNA ŁUKASIEWICZ 
 

 
 

 
„Chwała bohaterom Powstania Wielkopolskiego za ich walkę o wolność.” 

DANUTA ZACZKIEWICZ 

 

 

„Chwała bohaterom Powstania Wielkopolskiego. Jestem dumna, że tylu 
młodych ludzi pamięta o tym powstaniu i w różny sposób uczestniczy  

w obchodach.” 

MARIA ŚWIADEK 

 

 

„Chwała i pamięć zasług Powstańców Wielkopolskich. Wnuczka powstańca.” 

MARIA SELL 

 

 

„Z urodzenia jeleniogórzanka, a z wychowania i zamieszkania poznanianka. 
Dlatego dumna jestem z przodków Wielkopolan, którzy tak mądrze i 
odważnie poszli do powstania aby walczyć o niepodległość. Chwała 

bohaterom i bojownikom powstania. DUMNA JESTEM ŻE JESTEM 
WIELKOPOLANKA Z WYBORU.” 

HELENA KALISZEWSKA 
 

 

„Chwała Bohaterom odważnym Powstańcom Wielkopolskim.” 

KRZYSZTOF NOWAK 



 

 

„Mój mąż jest potomkiem powstańca. Jestem wdzięczna tym którzy 
przyłączyli się do powstania - dzięki nim Wielkopolska została wyzwolona. 

Chwała Bohaterom.” 

ELŻBIETA MAJCHRZAK 

 

 

„Wszystkiego!!! czego tylko sobie wymarzycie!!! I pragniecie! Kochani 
,,Wielkopolanie'' - niech Wam się spełnia!!! 

ANDRZEJ LANGOWSKI 

 

 

„Sto dwa lata temu🇵🇱 Wielkopolanie wywalczyli dla nas WOLNOŚĆ.  
CHWAŁA BOHATEROM ❤dziękujemy ❤” 

GRAŻYNA JANKOWIAK 

 

 

 

„Chwała i cześć BOHATEROM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO i wszystkim, 
którzy walczyli o wolność Polski i spróbujmy tego nie stracić” 

JOLANTA DOMAŃSKA 
 

 
 

 

„Czas, żebyśmy byli dumni z jedynego powstania które zakończyło się 
zwycięstwem. Więcej o tym w całej Polsce!!!  

Bardzo ciekawa historia i mało znana.” 
ALINA KOZŁOWSKA 

 
 
 

 



„Mój dziadek i Jego dwaj bracia walczyli w Powstaniu Wielkopolskim. Jestem 
z nich bardzo dumna. Walczyli na terenie Kujaw i rodzinnego miasta 

Inowrocławia. Sława i Chwała wszystkim bohaterom.” 
EWA SMALISZ 

 
 
 

 

„Mój dziadek był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego, bardzo ciekawie o 
nim opowiadał, ale w naszych młodzieńczych głowach niewiele pozostało. 
Teraz przydałoby się jeszcze raz posłuchać tej historii i inaczej spojrzeć na 

fakty tych ludzi, którzy tego doświadczyli.” 
LONGINA BONK 

 
 
 

 
„Chwała bohaterom powstania wielkopolskiego którzy walczyli o wolność 

.Pamięć zawsze pozostaje w naszych sercach.” 
TERESA DĄBROWSKA 

 
 
 

 
„Pamiętaj o Wielkopolskich Bohaterach dbajmy o ich groby i pamięć za ich 

walkę o Wolność CZĘŚĆ I CHWAŁA PAMIĘCI BOHATEROM” 
JOANNA GIBASZEK 

 
 
 

 
„Życzę Wielkopolanom i Wielkopolsce, aby pamiętali o ideach, które 

przyświecały zwycięskim powstańcom: wolności, tolerancji i 
odpowiedzialności za swój kraj” 

JADWIGA BOGUSŁAWSKA 
 

 
 

 
„Chciałbym dodać kilka słów o Bohaterach, Powstańcach. Mój ojciec jako 

chłopiec wraz z woźnicą dowoził na linię frontu powstańczego jedzenie (moi 
dziadkowie posiadali restauracje). Natomiast dziadek mojego ś.p. męża 

najpierw był w gwardii przybocznej cesarza Wilhelma i wrócił do Poznania 



walczyć w Powstaniu, potem pojechał na wojnę z bolszewikami w 1920roku. 
Chwała Bohaterom i Patriotom tym małym i wielkim.” 

MARIA NAWROT 
 

 
 

 
 

„Zawdzięczamy Wam Wolność Kochani Powstańcy Wielkopolscy - wielu z 
Naszych Rodzin - dziękujemy Wam nieustannie.” 

MARIA WASIŃSKA 
 

 
 

 
„Niech każdy kolejny rok przyniesie pomyślność i lepsze czasy dla 

Wielkopolan” 
MARTYNA SKRĘTA 

 
 
 

 
„Życzę poznaniakom wszystkiego dobrego. Nie zamilczę , że mieszkałem na 

Grunwaldzkiej od pierwszego roku życia do dziewiątego z przerwą na 
pierwszą klasę w Krośnie Odrzańskim.” 

JACEK SZAFRAŃSKI 
 

 
 

 
 

„Zapraszamy do "składania życzeń" przez cały rok.” 
WOLONTARIUSZE SPRZĄTAJĄCE GROBY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 

 
 
 

 
„Pamięć o naszych Bohaterach nigdy nie zginie!! 

To było wspaniali i odważni ludzie. Teraz też bardzo takich potrzebujemy.” 
GRAŻYNA SOJA 

 
 

 
 

 



„Chwała Bohaterom Powstania Wielkopolskiego za ich walkę o wolność.” 
ZOFIA LIS 

 
 
 

 
„Pokażmy, że Wielkopolska pamięta i tej pamięci historycznej przekuwanej na 

współczesność wszystkim życzę.” 
Mariusz Stawczak 

 
 
 

 
„Życzę Wam, aby pamięć była miłym obowiązkiem pokoleń, podobnie jak 

szacunek dla każdej istoty na tej ziemi.” 
DANUTA CELMER 

 
 
 

 
„Dumna z moich Przodków - dzielnych Powstańców Wielkopolskich nigdy nie 

zapominam o wielkim szacunku dla Nich. Niosę Ich pamięć przekazując Ich 
wartości kolejnym pokoleniom. Bądźmy dumni z naszych korzeni 

Wielkopolanie.” 
ELŻBIETA RYBARSKA 

 
 
 
 

 
„W roku osiemnastym 

W dzień grudniowy 
Zaczął się tutaj 
Zryw narodowy 

 
Bez hucznej pompy 

Bez wielkiej fety 
Poszli żołnierze 

W bój na bagnety 
 

Cześć Im i chwała!  
Dzięki Powstaniu 
to Wielkopolska 

W Polsce została” 
LONGINA KOMOSIŃSKA 



 
 

 
 

 
„Wszystkim Potomkom Powstańca Wielkopolskiego, ale i pozostałym 

mieszkańcom Wielkopolski - życzę tylko zdrowia, zdrowia i zdrowia i nic 
więcej.”  

WALDEMAR PIĄTEK 
 

 
 

 
„Przesyłam serdeczne pozdrowienia z północy Wielkopolski, z Wysokiej, gdzie 

odbyła się na początku stycznia 1919 roku najbardziej wysunięta na północ 
bitwa Powstania Wielkopolskiego. Chwała Bohaterom Powstania. Cześć ich 

pamięci!” 
MIROSŁAW MANTAJ 

 
 

 
 

 
„Jestem wnukiem Powstańca który walczył w okolicach Nowego Tomyśla. 

Życzę wszystkim wnukom kolegów mojego Dziadka Wszystkiego 
Najlepszego. Dziadek był pocztowcem i nazywał się Stanisław Nowakowski.” 

PIOTR MIKASIEWICZ 
 
 

 
 

 
„Najgorszą niewolą jest 

Spętanie duszy, 
Spętanie serca, 

Spętanie umysłu. 
Prawdziwie wolnym jest ten, 

Który nawet w okowach zachowuje 
Niepodległą duszę, 
Niepodległe serce, 
Niepodległy umysł. 

 
Wielkopolsko ,  

ty nie dałaś się zniewolić. 
102 lata temu odebrałaś,  



to, co ci odebrano. 
Ciesz się wolnością. 

Aldona Jańczak 
 

Wielka i Polska, 
Nasza Wielkopolska. 

Życiem i Krwią Bohaterów. 
Wolność wywalczyła. 

Teraz My na 102, 
Dumni i Wolni, 
Hołd oddajemy, 
Tak jak umiemy. 
Bo o 27 grudnia 

Zawsze pamiętać będziemy!” 
MARCIN ŁYSIAK 

 
 
 

 
„Jestem dumny z moich przodków co walczyli o wolność mojej małej ojczyzny 

- Wielkopolski, w której jest Wolsztyn” 
WOJCIECH BARANOWSKI 

 
 
 

„Wielkopolsce i Wielkopolanom życzę samych WIELKICH chwil, ludzi i idei” 
ANDZREJ MIERNICKI 

 
 
 
 

 
„Wielkopolsko ślę Ci życzenia 
Z okazji rocznicy powstania 
Byś nigdy nie zastała wojny 

By los nas mieszkańców był spokojny 
By ludzie wolnością się cieszyli 

Wszyscy dla siebie mili byli 
By zawsze świeciła szczęśliwa gwiazda 
A do przyjaznych spotkań była okazja 

Rośnij nam w siłę i piękniej 
Z dnia na dzień niech będzie lepiej.” 

ELŻBIETA CZARNOTTA 
 

 
 

 
 



„Czego życzę memu ukochanemu miastu? Otóż życzę mu, aby nigdy nie 
zapomniało o tych bezimiennych bohaterach, którzy oddawali swoją krew i 
życie, aby Wielkopolska była wolna i pozostała przy Macierzy. Życzę, żeby 

zawsze zachowało swoją inność - znakomitą gospodarność, zdolność 
patrzenia w przyszłość, umiejętność obsadzania wysokich stanowisk ludźmi 

uczciwymi i  kompetentnymi. Żeby zawsze było wzorem dla innych miast 
polskich. Pragnę, żeby przodowało pod względem gospodarczym, zarządzania 

i kulturalnym. Pragnę, aby poznańskie dzieci uczyły się o czynach swoich 
przodków. Operze poznańskiej  życzę, żeby zawsze każde przedstawienie 
budziło takie wzruszenia, a nawet łzy, jak wówczas w sierpniu 1945 roku, 

kiedy byłam na "Krakowiakach i góralach", a ludzie płakali z radości, że znowu 
Teatr Wielki jest polski! Jestem dumna z tego, że urodziłam się w Poznaniu, 
wspaniałym mieście, które rękami swoich mieszkańców wywalczyło sobie 

wolność. Mieszkam na Dolnym Śląsku, ale nigdy nie zapomniałam, gdzie się 
urodziłam i gdzie spoczywają prochy moich bliskich. Życzę, aby Wielkopolska 

i Poznań na dalsze 102 lata były dla ojczyzny tym, czym są dzisiaj -  
W Z O R E M!” 

ELŻBIETA GIZELA ERBAN 
 

 
 
 

 
„Minęły 102 lata, gdy do boju wyszła chmara. Cierpienie, pot i łzy za wolność 

do ostatniej kropli krwi. Jeden dziewięć jeden osiem to początek był tej walki, 
o polskość wśród niemieckiej szajki.  27 grudnia - Pamiętajcie ! Bez wyjątku z 
prawa, lewa, duma się do serca wlewa. A ta cyfra to powstania jest początek 

jak i wyżej wymieniona data, bohatersko splamiona krwią nie jedna 
wielkopolska szata. Więc się chylimy do was ludu wielkopolan, dzięki którym 

Polska powstawała z kolan. A ja ku pamięci wam się kłaniam i dziękuję, że 
polskim językiem mogę swobodnie władać w polskim tłumie.” 

MARCIN KAMIŃSKI 
 
 

 
 

„Życzę wszystkim Wielkopolanom, żeby byli dobrzy dla innych, życzę im też 
dużo zdrowia i siły w tym trudnym czasie pandemii, szczęścia, dużo radości i 

spełnienia marzeń na przyszłość.” 
KASIA NOWAK 

 
 
 

 
„Już minęły sto dwa lata, gdy twój dziad, niektórych tata ,bez obawy że dziś 

zginie szedł nieść wolność tej krainie . 
Więc Ci Wielkopolsko życzę: pomyślności, dobrobytu, 

byś się pięknie rozwijała i 
kłopotów już nie miała . 



Lecz wolności nikt nie daje  
a więc kiedy rano wstajesz, 

bądź gotowa dla wolności i dla chwały,  
walczyć o ten nasz kraj mały.” 

JACEK DOMALA 
 

 
 

 
„PIĘKNA Nasza Polska Cała również WIELKOPOLSKA, Pamięć o Powstaniu 

Wielkopolskim oraz wszystkich powstańcach będzie wieczną pamiątką 
            102             ROCZNICA.” 

 
URSZULA TACIAK 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


