
     Oświadczenie 
 

        Rady Powiatu w Mogilnie i Rady Miejskiej w Mogilnie  
                     podjęte na wspólnej, uroczystej sesji w dniu 10 listopada 2009 roku 
 
      Rada Powiatu w Mogilnie i Rada Miejska w Mogilnie składają hołd niekoronowanemu  
      polskiemu  Królowi Czynu, bohaterowi Najdłuższej Wojny Nowoczesnej Europy 

 
         księdzu prałatowi Piotrowi Wawrzyniakowi, 
 
  którego 160. Rocznica urodzin minęła 30 stycznia 2009 roku i którego 100. rocznicę śmierci     
obchodzić będziemy dokładnie za rok, 10 listopada 2010 roku. 
Ksiądz Piotr Wawrzyniak był proboszczem mogileńskiej fary od 22 grudnia 1898 roku. Przez ostatnie 
12 lat swego bogatego i pracowitego życia był związany z Mogilnem i po nagłej śmierci w Poznaniu, 
zgodnie ze swoim życzeniem spoczął na mogileńskim cmentarzu. 
 
Największym dziełem księdza Patrona były lekcje gospodarności i patriotyzmu, jakich udzielał na co 
dzień mogilnianom, dając jednocześnie przykład swym zaangażowaniem w rozwój gospodarczy            
i kulturalny nie tylko Mogilna i jego okolic, ale także Wielkopolski. Był prezesem rady  nadzorczej 
Banku Ludowego w  Mogilnie, patronował kilku mogileńskim bractwom i zrzeszeniom parafialnym, 
organizował w mogileńskiej plebanii słynne w całej Wielkopolsce niedzielne zebrania społeczno            
– polityczne z udziałem przedstawicieli prowincji  poznańskiej i zachodniopruskiej. Do dziś, 
widocznymi pomnikami społecznej działalności ks. Piotra są: budynek całego banku ludowego nad 
mogileńskim jeziorem, odnowiony kościół farny pw. św. Jakuba, czy przyległa doń plebania. 
W uznaniu zasług ks. prałata społeczeństwo Mogilna i okolic wznosi w 1914 roku Dom Ludowy         
im. Ks. Piotra Wawrzyniaka – obecnie siedziba Mogileńskiego Domu Kultury i kina Wawrzyn. 
 
Rada Powiatu, Rada Miejska wraz ze społeczeństwem ziemi mogileńskiej, mając na względzie pamięć 
o wybitnym Polaku, kapłanie, patriocie, społeczniku, działaczu gospodarczym, oświatowym                   
i kulturalnym, księdzu prałacie Piotrze  Wawrzyniaku, uroczyście przystępują do obchodów 

 
    100. ROCZNICY JEGO ŚMIERCI 
 
By oddać należny hołd kapłanowi, człowiekowi godnemu najwyższego uznania i należnej mu czci 
ogłaszają, że od listopada 2009 do listopada 2010 będziemy obchodzić 
 

   ROK KSIĘDZA PIOTRA WAWRZYNIAKA 
zapraszając wszystkich mieszkańców Mogilna i ziemi mogileńskiej do czynnego i bezpośredniego 
udziału w tych obchodach.  
 
    

 
 

 


