
Piotr Wawrzyniak 
niekoronowany król Polaków  

Prezentujemy dzi ś sylwetk ę, uznanego powszechnie jeszcze za Ŝycia, dzia-
łacza i patrioty. Jego miło ść do zniewolonej przez zaborców Ojczyzny wy-
raŜała si ę podczas najdłu Ŝszej wojny Polaków ich jednoczeniem do pracy 
organicznej nad rozwojem i umacnianiem własnego pot encjału gospodar-
czego i o światowego dla skutecznej obrony narodowej to Ŝsamo ści.  
 

Ten, cieszący się ogromnym auto-
rytetem, chłopski syn w sutannie wy-
warł niezatarte i jakŜe waŜkie piętno 
na świadomości i czynach współcze-
snych mu generacji wszystkich warstw 
społecznych Wielkopolski i ziem przy-
ległych, w tym takŜe Kujaw. Uwierzo-
no mu i zrozumiano, Ŝe o polskość 
moŜna takŜe walczyć wekslem, ksiąŜ-
ką, pługiem i przy rzemieślniczym czy 
fabrycznym warsztacie. Niemcy, któ-
rzy doceniali w księdzu nie byle jakie-
go przeciwnika, nazywali go niekoro-
nowanym królem Polaków. 

Spora część jego pracy i zabiegów 
przypadała na wiek poprzedni, ale za-
owocowała szczególnie w XX wieku 
ekonomicznym juŜ sam ks. Piotr 
Wawrzyniak nie doczekał. Szereg za-
łoŜonych lub inspirowanych przez nie-
go instytucji funkcjonuje, takŜe w na-
szym rejonie, po dziś. 

Urodził się 30 stycznia 1849 r. 
we wsi Wyrzeka k. Śremu, w rodzinie 
Franciszka i Cecylii z Lapińskich. 
W śremskim gimnazjum był prezesem 
tajnej organizacji filomackiej, tzw. Ma-
rianów. Ich zadaniem było samokształ-
cenie w zakresie historii, literatury i ję-
zyka ojczystego, oddziaływanie w tym 
duchu na młodszych oraz organizowa-
nie obchodów rocznic narodowych. 

Po maturze, w 1867 r. wstąpił do 
seminarium duchownego w Poznaniu, 
a po subdiakonacie i otrzymaniu od 
władz pruskich stypendium, rozpoczął 
studia teologiczne w Munster (1871), 
gdzie zainteresował się takŜe naukami 
ścisłymi. Zapoczątkowanie przez Bi-
smarcka „Kulturkampfu", czyli bez-
względnej germanizacji oraz wojny 
rządu z Kościołem, a takŜe pogorsze-
nie sytuacji rodzinnej, zmusiły młodego 
Piotra do przerwania studiów i powrotu 
w domowe strony. 11 sierpnia 1872 r. 
w Dalewie odprawił prymicyjną mszę 
św., po czym został wikarym w Śremie. 

Szybko dał się tam poznać jako po-
mysłowy organizator działalności spo-
łecznej. OŜywił istniejące od 1871 r. 
Towarzystwo Przemysłowe (rzemiosło). 
Przez 25 lat był jego prezesem, prowa-
dząc stałą i wszechstronną, działalność 
szkoleniową (organizacja Towarzystwa, 
ruch spółdzielczy, dzieje rzemiosła, hi-
storia świata, Polski i Kościoła, krajo-
znawstwo, astronomia, przyroda). Za 
kaleczenie języka polskiego nakładał 
nawet kary finansowe. Uczył rzetelno-
ści, punktualności i sumienności. Stał 
się głównym inicjatorem nowych przed-
sięwzięć gospodarczych. 
Śremską kasę oszczędnościową 

przekształcił w nowoczesny Bank Lu-
dowy, którego dyrektorem zarządu był 
w I. 1876-1900. Bank wspaniale się 
rozwijał, a jego głównym celem było 
udzielanie poŜyczek, zwłaszcza inwe-
stvcvinvch, na niski procent. 

Młody wikary, a od 1889 r. pro-
boszcz, zadziwiał rozległością zainte-
resowań, kompetencją i talentem or-
ganizacyjnym. M. in. kierował Kółkiem 
Rolniczym, Towarzystwa Śpiewu Ko-
ścielnego, załoŜył Stowarzyszenie 
Czeladzi Katolickiej, czytelnię 
Towarzystwa Oświaty Ludowej, z jego 
inicjatywy zaczęto zakładać 100-mor-
gowy park miejski, powstała szkoła 
gospodarstwa domowego dla kobiet 
i dziewcząt. W latach 1894-98 będąc 
posłem do Sejmu Pruskiego. Wcze-
śniej zaczął odgrywać dominującą ro-
lę w Związku Spółek Zarobkowych 
i Gospodarczych, jednoczącym banki 
i kasy oszczędnościowo-poŜyczkowe. 
W 1887 r. wybrano go wicepatronem 

(szerokie uprawnienia koordynacyjne 
i kontrolne) tego Związku, a w 1891 r. 
- patronem, którym pozostawał aŜ do 
śmierci. 

On teŜ, dzięki swej silnejK woli, 
wiedzy, umiejętnościom kierowni-
czym, niespoŜytej energii i pracowito-
ści, stał się twórcą potęgi polskiego 
systemu bankowego, czyniąc go kon-
kurencyjnym wobec pruskiego. Z 78 
spółek (26 tys. członków) Związek 
urósł w 1910 r. do 192 spółek. Pod je-
go patronatem Związek objął takŜe 
Pomorze, Warmię, Mazury i Górny 
Śląsk. Niemal od początku, bo od 
1872 r., do Związku naleŜał Bank Lu-
dowy w Inowrocławiu ■ jeden z naj-
większych banków w zaborze. 

W 1896 r. ks. Piotr Wawrzyniak zo-
stał szambelanem papieskim, w rok 
później prałatem, a w następnym, 
1898 r., przeniesiono go słuŜbowo do 
Mogilna. Z właściwą mu energią i tu 
włączył się w nurt Ŝycia społecznego. 

W1900 r. załoŜył tam pierwszą polską 
spółkę zaopatrzenia i zbytu pn. „Rol-
nik", a w 1904 r. - drugą, w Pakości. 
Celem ich było, jak sam określił: ....  
zapobiec wyzyskiwaniu rolników, 
zwłaszcza mniejszych gospodarzy, 
przez niesumiennych kupców, którzy 
wygórowanymi cenami i fałszowaniem 
towarów bogacą się kosztem gospo-
darzy naszych...". „Rolniki" się przyjęły 
i upowszechniły, szybko zwiększały 
obroty i skutecznie konkurowały ze 
spółdzielniami niemieckimi. 

Dla naszych spółek... - napisał 
w 1910 r. jeden z niemieckich działa 
czy spółdzielczych - jest jego dzieło 
wielkim wzorem, z którego moŜemy 
się uczyć___ 

Tworzył Katolickie Stowarzyszenia 
Robotników Polskich, przyczynił się 
do zawiązania Spółki Ziemskiej, odno-
wił probostwo, troszczył się o parafię 
i parafian. Z jego inicjatywy wzniesio-
no siedzibę Banku Ludowego. 
W 1907 r. został prezesem Związku 
Kapłanów „Unitas". W Zakopanem za-
łoŜył 'KsięŜówkę - dom wypoczynkowy 
dla księŜy. Od 1902 r. kierował zdalnie 
Drukarnią i Księgarnią św. Wojciecha 
w Poznaniu. Od 1908 r. przewodniczył 
Wydz. Prawno-Ekonomicznemu Po-
znańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. 

Zmarł nagle na atak serca, w Po-
znaniu, 9 listopada 1910 r. Jego po-
grzeb stał się manifestacją narodową. 
Spoczywa w okazałym mauzoleum na 
cmentarzu w Mogilnie. W mieście tym 
ma pomnik. Ma liczne tablice pamiąt-
kowe, a „swoje" ulice - w Mogilnie 
i w Inowrocławiu. 
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