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„Śladami ks. P. Wawrzyniaka – żółtym szlakiem pojedziesz,
38 km do przejechania – na pewno się nie zawiedziesz!

 
Jeżeli nie znalazłeś skarbu, prosimy
o kontakt z opiekunem wyprawy!
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i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Ale też o kapłanów troszczył się należycie,
Tworząc im Księżówkę – w Zakopanem – przy gór szczycie.

26 lat pełnił w Śremie służbę wikariusza,
zanim do Mogilna na proboszcza wyrusza.
Nie przerwał pracy, atak serca go powalił,
Polakom z jego śmiercią świat się zawalił.
 
Pogrzeb w Mogilnie był manifestacją narodową,
ponad 10 tys. żałobników na cmentarzu zgromadzono.
Jego odejście Polacy rzewnie opłakiwali,
ale i Prusacy dobrze się o nim  wyrażali.
 
„Niekoronowany król Polaków” – w gazetach pisali,
w ten sposób również cześć mu oddawali.
Wielkie dzieło zostawił w wielkopolskim regionie,
polskie majątki nie wpadły w niemieckie dłonie.

Miał ks. Piotr przyjaciela, co szył mu ubrania,
końcowe hasło zdradzi Ci jego nazwisko – do zapamiętania!
Lecz najpierw za bramą w lewo kieruj swe kroki,
aby idąc chodnikiem okrążyć obiekt wysoki.

Po lewej stronie cmentarz się znajduje,
po prawej, na północnej ścianie kościoła – Chrystus króluje.
Przepisz z tablicy nazwisko duszpasterza Teodora,
Twoja wędrówka zaraz zostanie ukończona!

Jezusowi oddaj jeszcze pokłon należyty,
a za kamieniem znajdziesz skarb ukryty!!!

Tu kończy się opowieść o niezwykłym kapłanie,
rozwiązałeś właśnie ostatnie zadanie.
Jeśli polubiłeś trochę naszego bohatera,
idź na promenadę, gdzie Warta wody zbiera. 
Tam na ławeczce ks. Wawrzyniak odpoczywa,
może coś Ci opowie? Historia będzie prawdziwa!

Jeśli nadal Ci mało przygód z tym kapłanem,
na ulicy Kolejowej wsiądź na rower nad ranem.

W seminarium duchownym Wawrzyniak naukę kontynuuje,
dzięki stypendium studia w Monasterze podejmuje.
Wraca po trzech semestrach i pierwszą mszę w Dalewie odprawia, 
jako wikariusz i mansjonarz na stałe w Śremie osiada.

Drogą brukowaną dojdziesz do placu – w rogu stoi znak,
nazwę polskiego miasta wpisz teraz wspak.
Najwięcej liter ono liczy i do kratek nam wskakuje,
A dalszy kierunek na Berlin wędrowcy obrać nakazuje.

Towarzystwo Przemysłowe ksiądz aktywizował.
Rzemieślnikom wieczorowo wiedzę sam dozował.
Jego staraniem ruszyła Szkoła Gospodarstwa Kobiecego,
dbał o rozwój, czystość i zachowanie języka polskiego.

W 1878 r. stanął na czele Śremskiego Kółka Rolniczego.
Założył również Towarzystwo Śpiewu Kościelnego.
Świętą fi gurę omiń bezpiecznie i przy ulicy naszego bohatera,
zatrzymaj się przy „skarbcu” – obiekcie marzeń każdego złodzieja.

Kasę Pożyczkową Przemysłowców i Kółka Rolniczo-Włościańskiego
przekształcił w Bank Ludowy,
był samoukiem w sprawach fi nansowych – zawsze konkretny i rzeczowy.
Na mosiężnej tablicy utrwalono jego wizerunek,
a pod palcem osobę, także zasługującą na szacunek.
Przepisz to nazwisko, ale najpierw wstaw drapieżne ptaki,
to dwa               , które tutaj narodowe dają znaki.

Niech prawa ręka do białej bramy kościoła
Cię prowadzi,
że Wawrzyniak uwielbiał ryby
– wspomnieć nie zawadzi.
Jadł i pił na zapas, potężnego wzrostu i tuszy był,
nie zachęcał do rozmowy,
jednak w przyjaźni z ludźmi żył.

Sprowadził do Śremu Elżbietanki
dając fi nansowe wsparcie,
w ochronkach opiekowały się dziećmi
w ich życiowym starcie.

Witaj! Zapraszamy Cię na krótką wyprawę 
po Śremie, podczas której poznasz bliżej
osobę ks. Piotra Wawrzyniaka – kapłana,
społecznika, wielkiego patriotę, 
„Króla czynu”, ale także bohatera
jednego z licznych szlaków 
rowerowych, wychodzących 
ze Śremu. W trakcie
zabawy przybliżymy 
jego rodzinne strony, 
zasługi dla miasta,
osobowość, cechy 
charakteru. Poznasz 
też miejsca bezpośrednio
związane z osobą
słynnego kapłana. 
Nasz quest
przeznaczony jest
dla piechurów,
ale można również
skorzystać
z roweru.
A więc do dzieła! 
Życzymy miłych 
wrażeń!

REGION ŚREMSKI                  zaprasza

O wielkopolskim
organiczniku
–  i działaniach bez liku!
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Projekt fi nansowany przez:



Wpisz, ile świetlnych otworów widzisz stąd w chodniku,
już bliżej do hasła końcowego – do boju ochotniku!!!

Stań za ostatnim, a za rogiem fi lmowe miejsce wita,
tam kolejna zagadka do hasła jest ukryta.
Jak się ono nazywa – każdy wie,
wpisz w kratki, co w jego logo kryje się.

Przejdź nieco dalej i po drugiej stronie ulicy
zobaczysz gmach najpiękniejszej szkoły w okolicy.
Tu edukację Piotr rozpoczął w 1858 roku,
musiał dużo pracować, by dotrzymać innym kroku.
Cofnięty do szkoły elementarnej na początku nauki,
wrócił szybko do swej klasy, gdy uzupełnił luki.

A włosy piękne jak len nosił długie białe.
Młodziutki, lecz wzrostem przewyższał, mierzył 82 cale.
Oko czarne bystre inteligencję zdradzało,
a społeczeństwo szkolne Piastem go przezywało.

Wawrzyniak za młodu do grupy Marianów należał,
z propagowaniem samokształcenia i patriotyzmu się zmierzał.
Jego konspiracyjną działalność szybko doceniono
i funkcją prezesa tego bractwa wnet nagrodzono.

A teraz sprawdź w chodniku przed wejściem głównym,
kto w 1900 r. maturę napisał pismem równym.
Przepisz w poniższe krateczki jego imię i nazwisko,
a bliższy ci już będzie skarb – Twoje znalezisko!

Naprzeciw liceum budynek stoi,
podejdź do drzwi z mieczami, oś czasu się odsłoni.
W herbie symbol orła przedstawiono,
jego wzrokiem kierunek dalszej wędrówki naznaczono.
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2Gdzie to jest?
Śrem to ponad 30-tysięczne miasto położone w centrum Wiel-
kopolski, w powiecie śremskim. Można tu dojechać autobusem
lub rowerem, korzystając z Nadwarciańskiego Szlaku Rowero-
wego, a dalej Siecią znakowanych szlaków rowerowych regionu 
śremskiego (www.unia.srem.com.pl). Miejsce startu znajduje się 
w Śremie, przy ul. Szkolnej 4, przed Szkołą Podstawową nr 2.

Jak szukać skarbu?
Trasa wiedzie uliczkami prawobrzeżnej części Śremu. Podczas 
wyprawy kieruj się wskazówkami, które zaprowadzą Cię do miej-
sca, w którym ukryty jest skarb. Po drodze rozwiąż zagadki, ko-
lekcjonując litery do hasła głównego. Kiedy znajdziesz skrzynię ze 

skarbem, odbij pieczęć na swojej karcie – jako dowód ukończenia 
questu. Koniecznie wpisz swoje wrażenia do księgi wypraw. Odłóż 
dyskretnie skrzynię w to samo miejsce, aby służyła innym odkrywcom.

Szczegółowe informacje o rowerowym szlaku „Śladami ks. Piotra Wawrzyniaka”, a także innych trasach w ra-
mach „Sieci znakowanych szlaków rowerowych regionu śremskiego” dostępne są na stronie www.unia.srem.
com.pl, w zakładce Turystyka i dziedzictwo kulturowe oraz w wydawnictwach dostępnych w Centrum Informacji 
Turystycznej w Śremie, ul. Okulickiego 3.

Czas przejścia 
i rozwiązywania questu:   ok. 1 h
Długość trasy:  ok. 1 km

Dostosuj ubiór i buty do wyprawy!
Zabierz ze sobą ołówek!

Dziś o ks. Piotrze Wawrzyniaku opowiedzieć chcemy
i pokazać miejsca, w których jego ślady znajdziemy.
Przy ulicy Szkolnej numer 4 zaczynamy
i do skarbu ukrytego na piechotę zmierzamy!

Wejdź przez furtkę na wprost głównego wejścia do szkolnego budynku.
Gdy zamknięta, wsuń rękę od wewnątrz – otworzysz bez wysiłku.
Ks. P. Wawrzyniak dozór szkolny w Śremie sprawował
i decyzję o budowie tej szkoły podejmował.

Na bocznej ścianie jest coś napisane,
odszukaj to, aby móc pójść dalej.
Z tablicy starej przepisz pierwsze litery każdego wyrazu,
a otrzymasz rozwiązanie do hasła od razu.

A napis o datach i okolicznościach budowy szkoły informuje,
której ks. Piotr Wawrzyniak od dawna patronuje.

W niedalekiej Wyrzece 30 stycznia 1849 r. urodzony,
w łonie matki na kapłana został przeznaczony.
Taką obietnicę w Górce Duchownej Cecylia składała,
pobożnie i w duchu patriotycznym syna swego wychowała.

Teraz cofnij się nieco i rozejrzyj dookoła,
poszukaj swym wzrokiem farnego kościoła.
Niech dalszą wędrówkę Ci wskazuje,
kościelna wieża, która nad miastem króluje.

Wróć przed furtkę, przejdź dwie ulice i idź chodnikiem.
Niech kościelna wieża będzie Twym wyznacznikiem,
aż dojdziesz do starego, budynku ceglanego,
z miłości do listów przez księdza często odwiedzanego.

Terminowość korespondencji bardzo on sobie cenił.
Był tytanem pracy, nigdy się nie lenił.
Pismo miał nieczytelne, więc o sobie mawiał:
„nie jestem od pisania, tylko od działania”.

Spójrz nad drzwi wejściowe, tam instrument się prezentuje,
Twa ręka poniżej jego nazwę notuje.
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