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„Indygenat sam sobie wyrąbał 
mądrością, wytrwałością i dobrocią” 
– napisano na tablicy umieszczonej na frontonie 
utworzonego przez niego śremskiego Banku 
Ludowego. 
Jedno zdanie, proste, jednoznaczne.

Ks. Piotr Wawrzyniak



Piotr Wawrzyniak urodził się 30 stycznia 1849 roku w 
Wyrzece nieopodal Śremu, w zamożnej chłopskiej 
rodzinie. 

Wczesne lata

Wyrzeka - dom rodzinny P. Wawrzyniaka



WYRZEKA - Dom rodzinny P. Wawrzyniaka

Wczesne lata



 Był najstarszym z żyjących, ale czwartym z kolei 
dzieckiem Franciszka i Cecylii Wawrzyniaków.

 Będąca w ciąży matka Piotra ślubowała w sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej, że jeśli 
urodzi się syn, to zostanie księdzem.

Wczesne lata



 Piotr, po ukończeniu szóstego roku życia, rozpoczął 
edukację w wiejskiej szkole elementarnej. 

 Naukę kontynuował w Gimnazjum w Śremie.

 W roku 1867 Piotr Wawrzyniak zdał egzamin 
dojrzałości i wstąpił do seminarium w Poznaniu. 

 Od 1870 roku studiował w seminarium duchownym 
w Gnieźnie.

 Święcenia kapłańskie otrzymał 11 sierpnia 1872 r. z 
rąk ks. biskupa Józefa Cybichowskiego. 

 Mszę św. prymicyjną ks. Wawrzyniak odprawił w 
rodzinnej parafii w Dalewie. 

Edukacja



" Studyował w seminaryach duchownych w Poznaniu i 
Gnieźnie. Następnie na akademii w Monasterze tutaj z 
wielkim zamiłowaniem oddawał się studyom matematyki i 
nauk przyrodniczych do czego  z natury  miał szczególny 
pociąg i znakomity talent".

...z pisma dla katolickich rodzin polskich " Światło" (Bytom 
marzec 1897r.)

Edukacja



Edukacja

Gimnazjum w Śremie



Edukacja

Kościół pw. św. Wojciecha w Dalewie



Grób rodziców Piotra Wawrzyniaka
Cmentarz w Dalewie



Ks. Piotr Wawrzyniak

DZIAŁALNOŚĆ 
DUSZPASZTERSKA



Działalność duszpasterska

"Dnia 11 - go sierpnia 1872 r. został wyświęcony na 
kapłana. Krótko po wyświęceniu   posłała go władza 
duchowna jako drugiego wikarego do Śremu, zkąd właśnie 
pod ten czas wydalono zakon księży Jezuitów. Tutaj zastał 
jako pierwszego wikarego i nauczyciela religii w 
gimnazyum obecnego arcybiskupa gnieźnieńsko -
poznańskiego , ks. dr Floryana Stablewskiego z którym 
razem kilka lat wspólnie pracował około zbawienia dusz i 
brał udział wybitny w sprawach obywatelskich. W Śremie , 
na posadzie wikarego przetrwał ks. Wawrzyniak cały 
kulturkampf, gdy zaś po śmierci proboszcza śremskiego, 
parafia nie mogła otrzymać nowego proboszcza, był przez 
dłuższy czas  jej administratorem. 



Działalność duszpasterska

Obecnie jest mansyonarzem czyli wikarym pierwszym w 
tym samym Śremie. Jubileusz kapłaństwa jest więc 
zarazem jubileuszem dwudziestopiecioletniego działania 
w jednej i tej samej parafii.
Przed niedawnym czasem zamianował go Ojciec św. w 
uznaniu zasług szambelanem papieskim z prawem 
ubierania się w fioletową  szatę kapłańską.„
...z pisma dla katolickich rodzin polskich " Światło" (Bytom 
marzec 1897r.)

W 1898 r. został proboszczem w parafii pw. św. Jakuba w 
Mogilnie. 



Działalność duszpasterska

Latem 1872 r. do śremskiej parafii 
przybywa neoprezbiter ks. Piotr 
Wawrzyniak.

Widzi biedę i niezaradność 
mieszczan i chłopów… 

Rozpoczyna się ważny historyczny 
etap w życiu nie tylko 
Wielkopolan.



Działalność duszpasterska

Kościół pw.
NMP Wniebowziętej
w Śremie.



Działalność duszpasterska

 Wikariuszem pozostał do końca swojej pracy w 
Śremie.

 Po zgonie proboszcza M. Menzela w 1889 r. zarówno 
parafianie, jak i arcybiskup J. Dinder byli za tym, aby 
objął stanowisko proboszcza parafii, władze pruskie 
nie wyraziły jednak na to zgody. 

 Jedynie w latach 1889–1890 był tzw. wikariuszem-
substytutem, praktycznie zarządzającym parafią. 

 W 1896 r. został szambelanem papieskim, a 
następnie prałatem. 





Śrem. Widok na Farę
(obecnie: ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka)



Działalność duszpasterska

Tablica na murze 
śremskiej Fary



Działalność duszpasterska

Jako duszpasterz był prężnym 
organizatorem:

 Odnowił kościół farny,

 Wybudował „wikariówkę” 
(naprzeciw plebanii - przy 
ul. Farnej),

 Sprowadził do Śremu 
siostry Elżbietanki. 



Śrem
Fara



Działalność duszpasterska

 Niechęć władz pruskich do działalności ks. 
Wawrzyniaka sprawiła, że mógł objąć 
stanowisko proboszcza dopiero po 26 latach 
pracy jako wikariusz. 

 22 grudnia 1898 r. został proboszczem parafii 
św. Jakuba wraz z kościołem przyklasztornym 
św. Jana w Mogilnie.



Działalność duszpasterska

Kościół pw. Św. Jakuba (fara) w Mogilnie



Działalność duszpasterska

Kościół pw. Św. Jakuba (fara) w Mogilnie



Działalność duszpasterska

Plebania parafii farnej w Mogilnie



Działalność duszpasterska

Duże zaangażowanie w pracę społeczną 
i częste podróże sprawiły jednak, że w swojej parafii 
przebywał tylko w niedziele i święta.

Na co dzień zastępował go ks. Mieczysław Brodowski.



Działalność duszpasterska

 Pomimo rozlicznych zajęć nie zaniedbywał 
 obowiązków kapłańskich.

 Nie był złotoustym kaznodziejąn. Wręcz przeciwnie 
- prostym językiem trafiał do serca, sumienia i –
rozumu. 

 Był w powszechnej opinii dobrym księdzem 
i wzorem kapłana – społecznika i patrioty. 

 Nawet podczas kolędowych spotkań uczył, że 
nawyk oszczędzania to obowiązek patriotyczny. 

Wyniesioną z domu wiarę zachował do końca. 





DZIAŁALNOŚĆ
SPOŁECZNA I POLITYCZNA



 Oświata, ekonomia, bankowość, rolnictwo, 
przedsiębiorczość, kultura – to sfery jego aktywności.

 Działał nie tylko w Wielkopolsce, także na Górnym 
Śląsku, Pomorzu,Warmii i Mazurach – praktycznie na 
terenie całego zaboru pruskiego.  

 Swoje przedsięwzięcia 
realizował też w zaborach 
rosyjskim i austriackim; 
ale nie tylko na terenach 
dawnej RP, bo również w 
Prusach, Rzeszy Niemieckiej.

 Podjął działalność nawet w     
USA. 

Działalność
społeczna i polityczna



 Był czas, gdy był szefem (patron, prezes, dyrektor) 
równocześnie ponad 20 (!) organizacji – banków, 
spółek, związków, towarzystw. 

 Zakładał i prowadził stowarzyszenia i kółka rolników, 
robotników i przemysłowców. 

 Tworzył kasy oszczędnościowe i banki oraz polskie 
spółdzielnie handlowe skupujące płody rolne.

 Zakładał szkoły dla Polaków.
Miłośnik przyrody założył park miejski.
 Podejmował nowatorskie działania: np. założenie dla 

księży „Unitas” (rodzaj związku zawodowego) i 
zbudowanie zakopiańskiej „Księżówki”. 

Działalność
społeczna i polityczna



DZIAŁALNOŚĆ
BANKOWA



Ks. Piotr Wawrzyniak był twórcą polskiej bankowości 
w zaborze pruskim. 
Założył wiele kas oszczędnościowych i banków 
ludowych. 

Już w 1873 r. ks. P. Wawrzyniak zreorganizował Kasę 
Oszczędności i Pożyczek w Śremie w Bank Ludowy 
oparty na nowoczesnych zasadach spółdzielczości, a w 
1876 roku został jego dyrektorem. 

Bankiem Ludowym w Śremie kierował przez 20 lat do 
1896 r., później aż do śmierci był prezesem jego Rady 
Nadzorczej. 

Działalność bankowa



Działalność bankowa

Śrem, Historyczna 
siedziba
Spółdzielczego Banku 
Ludowego
im. ks. P. Wawrzyniaka



Działalność bankowa

W 1878 r. Bank Ludowy w Śremie wszedł w skład 
Związku Spółek Zarobkowych Polskich w Poznaniu.   

W 1887 r. Wawrzyniaka wybrano wicepatronem, 
a w 1891 r. został patronem Związku. 

To wydarzenie sprawiło, 
że stał się działaczem na skalę całego zaboru 
pruskiego. 



Działalność bankowa

 Za jego kadencji uporządkowano system finansowy 
Związku Spółek Zarobkowych Polskich; 

 Zaczęto wydawać czasopismo „Poradnik dla Spółek”. 
 P. Wawrzyniak bardzo dbał, by działania odbywały 

się w ramach obowiązującego pruskiego prawa
 Dużą wagę przywiązywał do systematycznych 

kontroli, które osobiście przeprowadzał.
 Nie dał Niemcom pretekstu do poważnych represji. 



Działalność bankowa

Po objęciu w 1998 r. parafii w Mogilnie ks. Piotr 
Wawrzyniak został prezesem Rady Nadzorczej 
działającego tam Banku Ludowego.

Mogilno- Bank Ludowy



Działalność bankowa



Działalność bankowa

Do największych zasług księdza Wawrzyniaka w 
sektorze bankowości należał jego udział w utworzeniu 
pierwszej na terytorium właściwych Niemiec polskiej 
instytucji kredytowej pod nazwą "Skarbona", 
z siedzibą w Berlinie.



DZIAłALNOŚĆ OŚWIATOWA i 
KULTURALNA



Pojął znaczenie oświaty jako fundamentu pod inne 
działania. 
Niemcy robili wszystko, aby zniszczyć naszą 
świadomość narodową. Tej ks. Wawrzyniak bronił 
najbardziej. Zakładał szkoły, biblioteki, czytelnie ludowe, 
towarzystwa kulturalne. Dbał, by Polacy nie zapominali 
swej kultury i historii. 

Działalność oświatowa 
i kulturalna



Formował członków towarzystw. 
Karał statutowymi grzywnami za… kaleczenie 
polszczyzny! Znał literaturę polską, cenił urok poezji i 
muzyki. Uczył oszczędności i gospodarności, zachęcał do 
uczciwego pomnażania majątku. 
Bogacenie się miało służyć osiąganiu dóbr wyższych.
Z własnych funduszów wspierał m.in. towarzystwa 
naukowe, wspomagał uczniów i studentów.

Działalność oświatowa 
i kulturalna



Działalność oświatowa 
i kulturalna

 Pracując w Śremie założył dla Polaków:
• szkołę wieczorową dla rzemieślników,
• Szkołę Gospodarstwa Kobiecego i Pracy 

Domowej dla dziewcząt. 

 Jako proboszcz mogileński podjął w 1910 r. 
starania o wybudowanie w Śremie szkoły dla 
dzieci polskich. Szkoła powstała w 1916 r., już po 
Jego śmierci.



Działalność oświatowa 
i kulturalna

Śrem - Szkoła Katolicka. 1916 r. Obecnie: Szkoła Podstawowa nr 2



Ks. Wawrzyniak do najsłabiej rozwijających się 
sfer polskiego życia publicznego w Wielkopolsce 
zaliczał kulturę.

Zorganizował w siedzibie dekanatu śremskiego 
bibliotekę, którą osobiście prowadził. 

Z jego inspiracji powstały bądź rozwinęły się biblioteki 
we wszystkich kierowanych przez niego organizacjach 
społecznych w Śremie. 

Działalność oświatowa 
i kulturalna



Założył w 1876 r. pierwszą w 
Śremie czytelnię ludową, 
którą przekształcił później w 
ogniwo organizacyjne 
Towarzystwa Czytelni 
Ludowych. 
TCL wyrosło do rangi 
centralnej, największej 
organizacji poświęconej 
wyłącznie oświacie.
. 

Działalność oświatowa 
i kulturalna



Działalność oświatowa 
i kulturalna

 W Śremie w 1877 r. ks. Wawrzyniak założył 
Stowarzyszenie Czeladzi Katolickiej, 
a w 1880 r. - Towarzystwo Śpiewu Kościelnego pod 
opieką św. Cecylii, (przekształcone później w Koło 
Śpiewackie Polskie), w którym pełnił funkcję prezesa 
od jego powstania aż do 1897 r. 

 Dbał o tereny zielone. W latach 1893–1899 był 
prezesem Towarzystwa ku Upiększaniu Miasta. 
Był jednym z założycieli Parku Miejskiego w Śremie
(dzisiaj: Park im. Powstańców Wlkp.)



Ks. Piotr Wawrzyniak 
w latach 1902–1910 
kierował istniejącą do 
dzisiaj Drukarnią i 
Księgarnią św. 
Wojciecha w 
Poznaniu. 

. 

Działalność oświatowa 
i kulturalna



Poznań Księgarnia św. Wojciecha
. 

Działalność oświatowa 
i kulturalna



W 1907 r. utworzył Związek Kapłanów „Unitas”, 
którego był prezesem i którego zadaniami było m.in. 
pielęgnowanie życia duchowego i zabezpieczenie 
materialne księży.

. 

Działalność oświatowa 
i kulturalna



W 1909 r. zawiązał spółkę Towarzystwo Domu Zdrowia 
dla Kapłanów Katolickich w Zakopanem, które 
zaadaptowało do swoich potrzeb budynek z ogrodem 
– „Księżówkę” . 
Dom wypoczynkowy dla księży istnieje 
i spełnia swoje zadania do dzisiaj.

. 

Działalność oświatowa 
i kulturalna



Działalność oświatowa 
i kulturalna

„Księżówka” w Zakopanem



DZIAłALNOŚĆ GOSPODARCZA



Germanizacja wzmogła się w Wielkopolsce 
za rządów kanclerza Rzeszy Niemieckiej Otto von 
Bismarcka, zwanego Żelaznym Kanclerzem.
Walka toczyła się zarówno na płaszczyźnie duchowej, 
jak i materialnej. 

Polacy potrzebowali silnego przywództwa, 
przeciwwagi dla Żelaznego Kanclerza. I – w tym 
czasie, gdy Bismarck objął rządy – pojawił się 
Wawrzyniak. Wiedział, jak należy skutecznie walczyć! 
Otrzymał przydomek Żelaznego Patrona. 

Działalność gospodarcza



Od samego początku działalność ks. Wawrzyniaka 
daleko wykraczała poza zwykłe obowiązki 
duszpasterskie. Już w 1873 r. stanął na czele 
Towarzystwa Przemysłowego św. Wojciecha w Śremie 
(przewodniczył mu przez 26 lat, do 1899 r.). Od 1900 r. 
był kuratorem Towarzystwa Przemysłowego w 
Mogilnie.

Działalność gospodarcza



W latach sprawowania przez niego funkcji patrona 
Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych
organizacja ta przeżywała najbardziej dynamiczny 
rozwój w okresie przed 1918 r. 

Za jego kadencji Związek rozszerzył działalność 
na Pomorze, Warmię, Mazury i Górny Śląsk.

Działalność gospodarcza



Polem działalności społecznej ks. Wawrzyniaka 
było również rolnictwo. 

Już jako śremski wikary zakładał Kółka Rolnicze.

Popierał, wspomagał też spółki parcelacyjne dążące 
do utrzymania ziemi w polskim posiadaniu oraz tzw. 
„Rolniki”, czyli spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu 
rolniczego.

Działalność gospodarcza



Ks. Wawrzyniak w latach 
1893–1898 
był posłem do sejmu 
pruskiego (Landtagu). 
Aktywnie działał w 
poselskim Kole Polskim. 
Przebywając w Berlinie, 
czynnie wspierał 
w sprawach duchowych i 
organizacyjnych 
Polonię berlińską. 
W 1897 r. założył 
polskojęzyczny „Dziennik 
Berliński”. 

Działalność gospodarcza



Pozwolił Polakom uwierzyć, że mogą bez kompleksów 
podjąć ekonomiczną rywalizację z Niemcami. 
Był przywódcą społeczeństwa, polskim „ministrem 
finansów”.
Pełniąc równocześnie wiele ważnych funkcji 
i będąc dla rodaków Autorytetem, 
wywierał ogromny wpływ na wszystkie duże polskie 
organizacje. 
Budowniczy Niepodległej. 
Zrobił wszystko, żeby naród nie zapomniał, że potrafi 
iść sam. Żeby, gdy przyjdzie czas, był gotów na 
własnych nogach stanąć. 
Odszedł w 1910 roku, gdy wolna Polska była blisko…

Działalność gospodarcza



"Największym polem jego działalności są jednak 
spółki pożyczkowe i tu też jego największa praca i 
największe zasługi. Z pomiędzy licznych i pełnych czci 
tytułów księdza Wawrzyniaka tytuł patrona czyli 
opiekuna spółek najlepiej się nadaje do oznaczenia 
najwybitniejszej i w skutki najobfitrzej działalności 
jego. Ten też tytuł najwięcej jest znany w 
społeczeństwie polskiem, a choćby kto mówiąc o < 
księdzu Patronie>, nazwiska ks. Wawrzyniaka nie 
wymienił, każdy jako tako oświecony Polak  w 
Prusach wie, że to o nim mowa".

...z pisma dla katolickich rodzin polskich " Światło" 
(Bytom marzec 1897r.)

Działalność gospodarcza



" Urząd Patrona Spółek, to nie tytuł  piękny jedynie; to 
raczej ogromny obowiązek , pełen najmozolniejszej, 
najakuratniejszej pracy z nadzwyczajną 
odpowiedzialniejszą wobec prawa z jednej wobec narodu z 
drugiej strony. Patron jest zarazem stróżem i sędzią, 
kontrolerem i ojcem spółek. Czuwa nad porządkiem we 
spółkach, daje rady i pomaga w każdej okoliczności, 
rewiduje ściśle wszelkie czynności  spółki, surowo dochodzi 
każdej niesumienności, staje w obronie spółek, gdy tego 
potrzeba. Wobec spółek jest zastępcą dobra tych 
wszystkich, którzy w spółkach pieniądze złożyli; wobec 
publiczności zaś jest najpowołańszym zastępcą Spółek. „

...z pisma dla katolickich rodzin polskich " Światło" (Bytom 
marzec 1897r.)

Działalność gospodarcza



" Praca to niemała , cały rok prawie ks. Patron jest w 
podróży ....aby to wszystko przetrzymać  i wykonać 
sumiennie, trzeba mieć w pierwszym rzędzie tak żelazne 
zdrowie i siły fizyczne, jak ks.Wawrzyniak, potem taką 
mrówczą pracowitość i poczucie oboawiązku, a nakoniec
tak wielki talent, tak wielki zapał, tak wielkie poświęcenie 
dla sprawy, jak on. Szczęśliwe spółki, że mają takiego 
patrona! Pod patronat ks. Wawrzyniaka należy obecnie 
100 spółek w Poznańskiem i Prusach zachodnich.....liczba 
członków spółek (wówczas 1895r.) 32 282. ....suma 
udziałów 4 milionów marek....złozonych oszczędności 16 i 
pół miliona  ...Spółki udzieliły kredytu czyli pożycvzek na 
weksle 20 i ćwierć miliona .....fundusz rezerwowy wynosił 1 
i pół miliona...dywidendy wypłaciły 90 tysięcy."

Działalność gospodarcza





CZŁOWIEK



Niekoronowany Król Polaków 
Żelazny Patron
Król Czynu
Menedżer w sutannie
Polski minister finansów
Tytan pracy 

Tak nazywali ks. Wawrzyniaka 
współcześni i potomni

Człowiek



„Kaznodzieja to nie był. Orator też nie. Słownikiem 
operował mocno ograniczonym, do rozmownych nie 
należał. Gęba zimna, nie okazująca żadnej reakcji na 
zachowanie otoczenia, wypisz, wymaluj – rekin 
finansjery, jak takich malują portrety i filmy. (…) 
A zdolność i jasność myślenia w sprawach 
gospodarczych niewiarygodna, podparta pasją 
patriotyczną.” 

Stefan Bratkowski

Człowiek



„Ogromnie cenił oszczędność czasu i punktualność, 
opowiadano na ten temat anegdoty. Zdarzało się 
nawet, że zanim wysłuchał natrętnego interesanta, 
potrafił ostentacyjnie położyć przed sobą na stole 
zegarek. Ponieważ jednak znano tryb życia 
i nawał obowiązków księdza patrona, chętnie mu 
darowywano podobne nietakty, trzeba jednak 
przyznać, że niekiedy potrafił się pozbywać natrętów 
w sposób świadczący o dużym poczuciu humoru.” 

Marek Rezler

Człowiek



„...przerwał gadulstwo siostry zakonnej, która 
przebywała na plebanii w Mogilnie w momencie 
przyjścia tam krawca w celu wzięcia miary na uszycie 
dla ks. Wawrzyniaka nowej sutanny. Krawiec cierpliwie 
czekał aż siostra „przestanie gadać”. Trwało to jednakże 
zbyt długo, co zdenerwowało ks. Wawrzyniaka, który 
nagle, bez zapowiedzi, zaczął się rozbierać. Wówczas 
dopiero zakonnica zrozumiała, że powinna już 
wcześniej zakończyć rozmowę i natychmiast opuściła 
plebanię. Kiedy indziej, ks. Wawrzyniak przerywał zbyt 
długie, męczące rozmowy pod pretekstem 
konieczności zajęcia się ważną sprawą, opracowania 
„doniosłego projektu” lub, kpiąc, „załatwienia nagłej 
potrzeby”. (…)

Czesław Łuczak 

Człowiek



„Ulicą Wilhelmowską kroczy wysoki i barczysty 
mężczyzna. Spod długiego płaszcza wygląda 
rewerenda. To ksiądz. Ale ksiądz nie obcy sprawom 
świeckim. Bo oto gdy idzie zatrzymują go co chwila 
znajomi (…) - przystępuje do wysokiego księdza dwóch 
ziemian, a gdy kapłan, któremu widocznie czas drogi, 
tłumaczy się angielskim przysłowiem, odpowiadają: 
Ksiądz nie masz czasu, a my monety. Prosimy o 
godzinę konferencji. – To co innego. Na interes czas 
znajdzie się zawsze. Więc spotkanie naznaczone na po 
południu (…)”

Franciszek Morawski

Człowiek



„Prawda, że ani siedząc przy stole prezydującym na 
zebraniu, ani jadąc koleją, ani przebywając u wód, 
Wawrzyniak nie robił zachęcającego do rozpoczęcia z 
nim rozmowy wrażenia. Siedział z obwisłą wargą, 
patrząc jakoby obojętnie lub ze zniechęceniem na 
zebranych, w wagonie ani w hotelu człowieka obcego 
nigdy nie zagadał, znajomości pierwszy nie zawierał, 
na ulicy zwłaszcza idąc z drugim i rozmawiając, 
nie dostrzegał nikogo i stąd nie kłaniał się nikomu 
(…) bardzo miał złą pamięć fizjonomii”

ks. Kazimierz Zimmermann

Człowiek



Lubił podróżować. (…) 
Często były to wyjazdy służbowe, niekiedy o 
charakterze leczniczym. Lubił operę i operetkę (… sam 
dobrze śpiewał), ale do kina nie potrafił się przekonać, 
autorytatywnie stwierdził, że nie ma w tym nic 
interesującego. (…)     

Marek Rezler

„Po kilku miesiącach użytkowania samochodu  doszedł 
do przekonania, że nie jest on w jego życiu 
przedmiotem niezbędnym i wkrótce go sprzedał.”

Czesław Łuczak

Człowiek



„Na zebraniach siedział nieruchomo prawie, patrzał na 
uczestników, raz po raz chrząkał, rzadko kiedy, mając 
wielką pamięć i wprawę, coś sobie zapisywał. Twarz 
jego nie zdradzała nigdy wrażeń, 
odniesionych ze słów mówcy (…)

ks. Kazimierz Zimmermann

„(…) budził respekt, a wśród niektórych parafian nawet 
lęk (mimo że pod groźnym wyglądem krył się bardzo 
życzliwy ludziom i serdeczny charakter).” 

Marek Rezler

Człowiek



„Cała siła tkwiła w przedmiocie, w argumentacji, w 
logice, w przedmiotowości, w prostocie, szczerości, 
rzetelności, w powadze (…) Od razu oceniał przedmiot, 
człowieka, stosunki, sytuację.”

ks. Kazimierz Zimmermann

„Bywały przypadki jak np. w Dreźnie, obstalowania 
specjalnego łoża dla księdza patrona, gdyż w łóżku o 
normalnych wymiarach byłoby mu za ciasno.”

Marek Rezler

Człowiek



„… był niewątpliwie osobą despotyczną. Na zebraniach 
organizacji narzucał nieraz w podejmowaniu 
poszczególnych decyzji swój punkt widzenia wbrew 
opinii większości ich uczestników. Nie znosił w 
dyskusjach sprzeciwów. Wysłuchiwał niekiedy 
argumentów i z nimi się zgadzał, ale w rzeczywistości i 
tak „później robił swoje”.

Czesław Łuczak

Człowiek



„Lubił dobrze zjeść – ale wtedy, gdy miał na to ochotę. 
Jadał nieregularnie, w zależności od tego, jak pozwalały 
mu obowiązki. Miał jednak swoje ulubione dania (np. 
ryby) i nie zwykł pościć wtedy, gdy nie było to 
konieczne. Wawrzyniakowi głodnemu lepiej było 
schodzić z drogi. Żartowano wręcz, że umiał jeść i spać 
na zapas.

Marek Rezler

Człowiek



„Na kilka tygodni z góry miał rozplanowany rozkład 
zajęć - niekiedy nawet co do godziny. Był w ciągłym 
ruchu, przemierzał obszar zaboru pruskiego od 
Górnego Śląska po Warmię. Najchętniej podróżował 
pociągiem...” 

Marek Rezler

Człowiek



„Pisał i wysławiał się konkretnie i rzeczowo, nieco 
ciężkim, chropawym stylem. Bardzo sobie cenił 
punktualność i terminowość korespondencji – pismo 
jednak miał trudno czytelne. Znaki kreślił szybko, 
stosując różne niekonwencjonalne skróty. (…) 
Sam stwierdzał wprost, że „nie jest od pisania, tylko od 
działania”(…) Znał literaturę polską, cenił urok poezji, a 
nawet sam pisywał wiersze…”.

Marek Rezler

Człowiek



„Rzadko natomiast chwytał ks. Wawrzyniak za pióro (…) 
Prowadził (…) notatnik, do którego wpisywał różne 
wypowiedzi zaczerpnięte z dzieł literackich.”

„Pisał wszystko ręcznie, mimo znajdowania się w 
sekretariacie  maszyny do pisania. Na zadane mu raz 
pytanie dlaczego z niej nie korzysta odpowiedział 
krótko: -Bóg dał człowiekowi rękę do pisania-. 
Charakter jego pisma był trudny do odczytania.”

Czesław Łuczak

Człowiek



„Zdawałoby się, że w tym „rekinie finansjery” (który 
zresztą nie zdobył swą pracą żadnego majątku w 
znaczeniu korzyści materialnych) nie powinno być 
miejsca na sentyment. Tymczasem wiadomo, 
że bardzo emocjonalnie traktował przyrodę, 
po pracy chętnie wypoczywał spacerując po lesie.” 

„… był doskonałym psychologiem, w lot oceniał 
spotkaną osobę i dość wcześnie orientował się w tym, 
czego może oczekiwać od rozmówcy. Bardzo rzadko 
mylił się w ocenie ludzi…”   

Marek Rezler

Człowiek



W przedstawionej charakterystyce ks. Wawrzyniaka 
wykorzystano cytaty zawarte w:
M. Rezler: „Piotr Wawrzyniak 1849 – 1910”; 

Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1985.  
 K. Śmigiel: „Ks. Piotr Wawrzyniak – człowiek, 

kapłan, społecznik”; Księgarnia Św. Wojciecha, 
Poznań 1985.

 C. Łuczak: „Ks. Piotr Wawrzyniak (1849 – 1910)”;
PSO Poznań 2000.

Człowiek



Był w ciągłym ruchu… Z listu ks. Wawrzyniaka:

„Dziś wyjeżdżam do Śremu, a wracam w piątek; we 
wtorek po Wielkiej Nocy będę w Węgiercach, a w środę 
w Hrabsku na rewizji gospodarczej, czwartek w Pakości, 
w niedzielę w Gębicach, w poniedziałek 23 mamy wielki 
wiec w Gnieźnie od godz. drugiej. Wieczorem wyjadę o 
godz. 8.22 z Gniezna i przybędę do Bydgoszczy o godz. 
10.44. We wtorek dnia 24 wyjadę rano o godz. 8, skąd 
wrócę tak, iż w Mogilnie będę na 9 wieczorem. 
Nazajutrz mam tutaj procesję św. Marka.”

Człowiek



O wielkości ks. P. Wawrzyniaka, 
szacunku dla ogromu wykonywanej pracy 
i jej znaczeniu dla Polaków, 
świadczy m.in. kartka pocztowa
wydana jeszcze za Jego życia.

Człowiek





PO ŚMIERCI
„KRÓLA CZYNU”[



Zmarł nagle na atak serca w swoim poznańskim 
mieszkaniu w nocy 9 listopada 1910 r.  po posiedzeniu 
Rady Nadzorczej Związku Spółek Zarobkowych i 
Gospodarczych, którego był patronem. Urzędowe 
stwierdzenie zgonu nastąpiło po północy, stąd jako datę 
śmierci podaje się też 10 listopada 1910  r. 

Po śmierci „Króla czynu”



Uroczystości żałobne 
rozpoczęły się w Poznaniu 12 
listopada 1910 r.

Zgodnie z przedśmiertnym 
życzeniem został pochowany 
w Mogilnie. Jego pogrzeb 13 
listopada 1910 r. był wielką 
manifestacją narodową, w 
której wzięło udział ok. 15 
tysięcy osób. (cała ludność 
Mogilna liczyła wtedy poniżej 
5 tys.)

Po śmierci „Króla czynu”



Postaci zmarłego księdza 
poświęcono wiele nekrologów 
i komentarzy w prasie polskiej i 
niemieckiej, która doceniała jego 
wielkie znaczenie dla polskiego 
ruchu narodowego w zaborze 
pruskim. Dziennik „Berliner 
Tageblatt” nazwał ks. P. Wawrzyniaka 
„polskim niekoronowanym królem. 
”W „Die Ostmark” napisano, że 
śmierć mogileńskiego proboszcza 
wyrwała ze społeczności 
najniebezpieczniejszego, ale zarazem 
i najskuteczniejszego ich przeciwnika

Po śmierci „Króla czynu”



W listopadzie 1913 roku przeniesiono zwłoki do 
nowego grobu ufundowanego przez parafię Mogilno. 
Autorem projektu składającego się z obelisku 
otoczonego kolumnami był Stefan Cybichowski.

Po śmierci „Króla czynu”



Po śmierci „Króla czynu”

Mauzoleum ks. Piotra Wawrzyniaka (z 1913 r.) Cmentarz w Mogilnie



Po śmierci „Króla czynu”

Mauzoleum ks. Piotra Wawrzyniaka (z 1913 r.) Cmentarz w Mogilnie



Po śmierci „Króla czynu”

Mauzoleum na cmentarzu w Mogilnie



PA M I Ę Ć
D Z I E D Z I C T W O



Pamięć o tym wybitnym Wielkopolaninie przechodzi z 
pokolenia na pokolenie. 

Zawdzięczając tak wiele winniśmy mu nie tylko pamięć. 
W wielu miejscach pozostawił po sobie trwałe ślady –
sporo założonych przez niego banków, instytucji, 
stowarzyszeń nadal funkcjonuje. 

Jego nauki są aktualne, choć rodziły się w diametralnie 
różnym od dzisiejszego kontekście 
i nie ma już tamtego świata.

Pamięć, dziedzictwo



Społeczeństwo wielkopolskie uczciło pamięć ks. Piotra 
Wawrzyniaka ufundowaniem pamiątkowych tablic. 

Pierwsze pojawiły się podczas obchodów 25 rocznicy 
Jego śmierci. Dwie z nich znajdują się w Poznaniu: na 
zewnętrznej ścianie kościoła p.w. św. Marcina 9.11.1935. 
(zniszczona przez Niemców we wrześniu 1939,  nowa 
tablica - 1985) oraz na murze kościoła p.w. 
Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana przy ulicy 
Kościelnej. 

Pamięć, dziedzictwo



Kościół NSPJ i św. Floriana w Poznaniu

Pamięć, dziedzictwo



W 1937 r. umieszczono tablicę pamiątkową na budynku 
Banku Spółdzielczego w Śremie. 

Pamięć, dziedzictwo



W latach PRL, kolejne upamiętnienia pojawiły się 
dopiero za czasów pierwszej „Solidarności” w roku 
1980. Ukazały się biografie ks. P. Wawrzyniaka. 
Społeczeństwo ufundowało tablice w Wyrzece, 
Dalewie, Mogilnie… 

Po roku 1989 r. znaków pamięci pojawiało się 
więcej: w Śremie, Mogilnie, Poznaniu, Zakopanem i 
in. miejscowościach. 

Pamięć, dziedzictwo



Wyrzeka. Dom rodzinny.

Pamięć, dziedzictwo



Dalewo. Kościół parafialny

Pamięć, dziedzictwo



W Mauzoleum w Mogilnie

Pamięć, dziedzictwo



Księżówka w Zakopanem

Pamięć, dziedzictwo



W 1909 r. ksiądz zaangażował się 
w ideę powołania do życia domu 
wypoczynkowego dla kapłanów, 
organizując Towarzystwo Domu 
Zdrowia dla kapłanów katolickich 
i samemu przeznaczając na ten 
cel 10 000 koron.
Księżówkę otwarto w Zakopanem 
wiosna 1910 r. W pensjonacie 
mogli wypoczywać duchowni z 
całej Polski.

Pamięć, dziedzictwo



Pamięć, dziedzictwo

W 1907 roku założył Związek 
Kapłanów „Unitas”. 
Organizacja zajmowała się 
ubezpieczeniami od 
nieszczęśliwych wypadków, 
chorób, śmierci, 
odpowiedzialności prawnej, 
ognia, czy włamań, a także 
emeryturami, 
organizowaniem życia 
naukowego i towarzyskiego.



Pamięć, dziedzictwo



Pamięć, dziedzictwo



Pamięć, dziedzictwo



Pamięć, dziedzictwo



Pamięć, dziedzictwo



W kościele farnym w Mogilnie

Pamięć, dziedzictwo



Skwer im. ks. Piotra Wawrzyniaka. Park im. Powstańców Wlkp. 
w Śremie 1998.

Pamięć, dziedzictwo



Skwer im. ks. Piotra Wawrzyniaka. Park im. Powstańców Wlkp. 
w Śremie1998.

Pamięć, dziedzictwo



Dowód społecznego uznania dla ks. Piotra 
Wawrzyniaka stanowi nadawanie jego imienia 
szkołom, instytucjom, organizacjom, ulicom miast i 
wiosek. Śremie imię ks. Wawrzyniaka otrzymały:

 Szkoła Podstawowa nr 2 (1991)
 Spółdzielczy Bank Ludowy (1995)
 Gimnazjum nr 2 (2000) 

Ks. P. Wawrzyniak został też patronem 
mogileńskiego gimnazjum i szkoły podstawowej.

Pamięć, dziedzictwo



Pamięć, dziedzictwo

W Szkole Podstawowej nr 2 w Śremie. 1991.



Pamięć, dziedzictwo

W latach III RP wybudowano pomniki ks. Piotra 
Wawrzyniaka w Mogilnie (1998) i w Śremie (2000)

Od r. 2010 na Promenadzie w Śremie znajduje się 
Ławeczka ks. P. Wawrzyniaka Autorem 
wymienionych dzieł jest poznański rzeźbiarz 
Krzysztof Jakubik



Pamięć, dziedzictwo















ŚREM. Ławeczka na Promenadzie



Pamięć, dziedzictwo

ŚREM. Ławeczka na Promenadzie



Pamięć, dziedzictwo

M e d a l e  p a m i ą t ko w e



Pamięć, dziedzictwo

Postać ks. Wawrzyniaka przybliżały kolejnym 
pokoleniom, również organizowane ku jego czci 
uroczystości rocznicowe. 

Pierwszą z nich, z czołowymi osobistościami życia 
publicznego, bogatym programem imprez i wielkim 
zasięgiem terytorialnym, były obchody w 1935 r. 25. 
rocznicy zgonu ks. Piotra Wawrzyniaka. 

W Śremie wyjątkowy charakter miały wydarzenia 
rocznicowe w latach 2009 - 2010. 



Pamięć, dziedzictwo

Komitet Obchodów 160. rocznicy urodzin i 100. 
rocznicy śmierci ks. Piotra Wawrzyniaka we współpracy 
z wieloma instytucjami zorganizował ogólnopolskie 
obchody rocznic. 

Zrealizowano 32 wydarzenia związane z życiem i 
działalnością Księdza.



Pamięć, dziedzictwo

O dokonaniach, ideach i przesłaniu, które Wielki Polak 
pozostawił – przypomina, poprzez swoje działania,
powstałe w 1999 r. Towarzystwo im. Ks. Piotra 
Wawrzyniaka w Śremie 



Pamięć, dziedzictwo

Ksiądz Wawrzyniak indygenat sam 
sobie wyrąbał mądrością, 
wytrwałością i dobrocią. 

„Pomniki” wybudował i nam 
przekazał. 

Zachowajmy: 
mądrość, wytrwałość, dobroć, 
prawo, uczciwość, sprawiedliwość, 
kompetencje, praca, gospodarność, 
zgodność słów z czynami… 



Pamięć, dziedzictwo

„Olbrzym w czynach - a proste dziecko w wierze i 
pobożności”

Tymi słowami ks. Józef Kłos zakończył mowę 
pogrzebową…


