
Hymn Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania

Gdzie wody Warty spokojne płyną,
fyrtel znajomy, bimby zielone,
gdzie Piotr wraz z Pawłem pieczę sprawują,
jest miasto nasze – to ulubione.

Gdzie na Ostrowie pierwsza katedra,
gdzie fontann kwartet rynek nam zdobi,
jest Gród Przemysła – któremu myśmy
pracą i myślą służyć gotowi.

Ref.: 

Miasto ze wszystkich miast - dla nas Poznań,
w nim droga sercu każda ulica,
choć człowiek zna je już nie od wczoraj,
niezmiennie miasto to go zachwyca.

Tu serca biją nam innym rytmem,
cieszy nas wszystkich Poznania gloria;
naszą radością jego pomyślność,
dumy powodem miasta historia.

Choć w świecie mnóstwo miast przewspaniałych,
pełnych uroków, cudów, splendoru,
my nad nie wszystkie Poznań stawiamy,
bronić pragniemy jego honoru.

My – Miłośnicy Miasta Poznania,
jego sprawami ciągle żyjemy,
by rosło piękne, szczęsne, bogate,
z całego serca wszyscy pragniemy!

Ref.: 

Miasto ze wszystkich miast - dla nas Poznań,
w nim droga sercu każda ulica,
choć człowiek zna je już nie od wczoraj,
niezmiennie miasto to go zachwyca.

Tu serca biją nam innym rytmem,
cieszy nas wszystkich Poznania gloria;
naszą radością jego pomyślność,
dumy powodem miasta historia.

Dał nam Ratajski przykład przed laty,
jak Poznań kochać, jak go szanować;
to, co poznańskie chronić, rozsławiać,
dbać o tożsamość, dlań też pracować. 



Cel nam przyświeca – jego pomyślność,
wiedzy o mieście upowszechnianie;
dla dobra, wzrostu, sławy Poznania,
codzienne, wspólne od lat działanie. 

Ref.: 

Miasto ze wszystkich miast - dla nas Poznań,
w nim droga sercu każda ulica,
choć człowiek zna je już nie od wczoraj,
niezmiennie miasto to go zachwyca.

Tu serca biją nam innym rytmem,
cieszy nas wszystkich Poznania gloria;
naszą radością jego pomyślność,
dumy powodem miasta historia.

Pamięć o Przodkach naszym zamiarem,
rozwój poznańskiej sztuki, kultury;
miejskich tradycji kultywowanie,
dbałość o perły architektury.

By miasto lśniło, piękniało, kwitło,
nikt z nas nie będzie sił swych żałować;
to, co najlepsze Poznań stanowi,
tym, którzy po nas, chcemy zachować.

Ref.: 

Miasto ze wszystkich miast - dla nas Poznań,
w nim droga sercu każda ulica,
choć człowiek zna je już nie od wczoraj,
niezmiennie miasto to go zachwyca.

Tu serca biją nam innym rytmem,
cieszy nas wszystkich Poznania gloria;
naszą radością jego pomyślność,
dumy powodem miasta historia.

Krzysztof Gmerek


