
KOLOROWANKA o życiu Ojca Mariana Żelazka 

„Drodzy rodzice i kochane dzieci! 

W stulecie urodzin [2018] ojca Mariana Żelazka pragniemy przybliżyć życie 

i dzieło tego wielkiego misjonarza również najmłodszym czytelnikom. 

Oddajemy w Wasze ręce kolorowankę, oby poprzez zabawę i sztukę postać 

ojca Mariana stała się Wam bliska i mogła być wzorem w dobrym 

postępowaniu! 

Prosimy Boga przede wszystkim o dar rychłej beatyfikacji ojca Mariana. 

Chcemy też nieustannie przypominać sobie o jego słowach, 

którymi kierował się w życiu i które nam pozostawił: 

«NIE JEST TRUDNO BYĆ DOBRYM, WYSTARCZY TYLKO CHCIEĆ»” 

Rekomendacja Wydawnictwa Verbinum  
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ZAMÓWIENIA W KSIĘGARNI 
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Drodzy Czytelnicy naszego nowego Kwartalnika! 

W drugim numerze przypominamy o: 

15. ROCZNICY ŚMIERCI O. MARIANA ŻELAZKA - 30 kwietnia 
 

Na Dzień Matki opowiadamy o: 

MATCE MISJONARZY 

Stanisławie Żelazek z domu Szymkowiak 

DZIADKACH SZYMKOWIAKACH 

Michale i Katarzynie z Wiciaków. 
 

Na Dzień Dziecka - 1 czerwca - polecamy 

KOLOROWANKĘ o ojcu Marianie 
 

Zapraszamy na Msze św.  w kaplicy w Dąbrówce 

w intencji beatyfikacji Sługi Bożego o. Mariana Żelazka 

ostanie niedziele miesiąca, o godz. 10.00 

25 kwietnia, 30 maja, 27 czerwca 
 

Zajrzyjcie na nową STRONĘ INTERNETOWĄ 

Towarzystwa Przyjaciół Ojca Mariana Żelazka w Palędziu.  

www.dabrowkaparafia.pl/towarzystwo-przyjaciol-o-mariana-

zelazka-w-paledziu 

http://www.verbinum.pl/home/348-czy-chcesz-byc-dobryn-kolorowanka-o-zyciu-ojca-mariana-zelazka.html
http://www.verbinum.pl/home/348-czy-chcesz-byc-dobryn-kolorowanka-o-zyciu-ojca-mariana-zelazka.html
http://www.verbinum.pl/home/348-czy-chcesz-byc-dobryn-kolorowanka-o-zyciu-ojca-mariana-zelazka.html
http://www.dabrowkaparafia.pl/towarzystwo-przyjaciol-o-mariana-zelazka-w-paledziu
http://www.dabrowkaparafia.pl/towarzystwo-przyjaciol-o-mariana-zelazka-w-paledziu


W pandemii z Misjonarzem z Palędzia   
 

Witamy i pozdrawiamy wszystkie osoby zainteresowane sprawami misji i działalnością 
Towarzystwa Przyjaciół o. Mariana Żelazka w Palędziu. W tym roku 30 kwietnia przypada 
15. rocznica śmierci o. Mariana, rocznica, którą chcieliśmy obchodzić bardzo uroczyście. 
Niestety obostrzenia pandemiczne uniemożliwiają te działania, ale nasze Towarzystwo 
nie pozostaje bierne. Dbamy o miejsca pamięci w Palędziu związane z osobą 
wyjątkowego misjonarza, pamiętamy o modlitwie w intencji beatyfikacji o. Mariana oraz 
zbieramy dokumentację i pamiątki po nim.  

Chcemy również poinformować, 
że dołączyliśmy do modlitwy 
prośbę o beatyfikację dr Wandy 
Błeńskiej, która była wspaniałą 
lekarką i misjonarką w Ugandzie. 
Pragniemy zaznaczyć, 
że dr Błeńska współpracowała 
z o. Marianem i bywała 
w Palędziu na uroczystościach 
Jemu  poświęconych.  
(Na zdjęciu: 2012 r. w 6. rocznicę 
śmierci o. M. Żelazka) 
 

Przypominamy również, że w każdą ostatnią Niedzielę miesiąca o godz. 10:00 w kaplicy 
w Dąbrówce celebrowana jest Msza św. właśnie w intencji tych dwojga misjonarzy.  
 

W tym roku zaczęliśmy wydawać  kwartalnik misyjny "Misjonarz z Palędzia", w którym 
opisujemy ciekawe historie związane z działalnością o. Żelazka, jego 
powiązania rodzinne z mieszkańcami Palędzia, a także zamieszczamy informacje 
dotyczące misji w szerokim rozumieniu.  
 

Znaleźliśmy też nasze miejsce w Internecie na stronie Parafii w Dąbrówce. Będziemy tam 

publikować nasz Kwartalnik i archiwizować materiały związane z działalnością 

Towarzystwa Przyjaciół Ojca Mariana Żelazka w Palędziu. 

www.dabrowkaparafia.pl/towarzystwo-przyjaciol-o-mariana-zelazka-w-paledziu 
 

Pomimo pandemii nasze Towarzystwo nadal działa, choć w ograniczonym zakresie licząc 
na poprawę sytuacji. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy, dzieląc się Wielkanocną 
radością!  

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół 

 o. Mariana Żelazka w Palędziu  

Aldona Muszak 

Palędzie, 9 kwietnia 2021 r.  

15. rocznica śmierci – 30 kwietnia 
O. Marian Żelazek SVD zmarł w niedzielę, 30 kwietnia 2006 roku, w momencie 
gdy zakończył swoje odwiedziny w kolonii trędowatych. Jego posługa misyjna 
w Indiach trwała 56 lat. Pogrzeb śp. o. Mariana odbył się 2 maja 2006 roku na 
cmentarzu werbistowskim w miejscowości Jharsuguda w Indiach. Obecny grób 
znajduje się w Purii. 
 

Dzień śmierci: 
„Umarł w świąteczny dzień. 30 kwietnia 2006 roku przypadało hinduistyczne święto 
Akshaya Tritiya. Dzień ten uważany jest za idealny m.in. do zakładania lokat finansowych 
czy rozpoczynania nowych inwestycji bądź etapów życia. Wtedy też pamięta się 
o bliskich zmarłych. Ojciec Żelazek został zaproszony na to święto do kolonii 
trędowatych jako gość honorowy. Po tańcach, śpiewach i wspólnym posiłku, czując się 
trochę zmęczonym, pożegnał się i w towarzystwie kilku trędowatych ruszył w kierunku 
swojego samochodu. Po przejściu kilkudziesięciu metrów przewrócił się i wkrótce zmarł. 
Jego marzeniem, z którym często się dzielił, było umrzeć w butach, a nie w łóżku, 
umrzeć, będąc do końca aktywnym w posłudze tym, których kochał. 30 kwietnia owego 
roku przypadała jednocześnie niedziela, która zawsze jest pamiątką zmartwychwstania 
Chrystusa.” 
 

 
Grób o. Mariana w Puri 

przystrojony z okazji 
uroczystości 100-lecia 

urodzin misjonarza  
(fot. Andrzej Danilewicz SVD) 

[2018r.] 
 

 
Symbolika Grobu:„ 

„On sam często powtarzał: 
„Nie jest trudno być dobrym, 
wystarczy tylko chcieć”. Słowa te musiały mocno zapaść w pamięci indyjskim 
współbraciom, skoro umieścili je na grobie o. Żelazka, jaki ma teraz w Puri. Te słowa 
wymownie obrazuje figura, którą ustawiono w szczycie grobu. Ojciec Marian pochyla się 
nad trędowatą staruszką. Wygląda, jakby chciał zmniejszyć dystans między nimi, okazać 
jej szacunek i czułość, wpatrzony w nią, jakby była godna całego zainteresowania.” 
 

o. Andrzej Danilewicz SVD „Marian Żelazek kandydatem na ołtarze” 

Fragmenty wspomnień opublikowane w NURT SVD 1 (2019) s.314-319 

http://www.dabrowkaparafia.pl/towarzystwo-przyjaciol-o-mariana-zelazka-w-paledziu


Linie genealogiczne Szymkowiaków 
 

 

MATKA MISJONARZY     (cz.1) 
 

Stanisława Żelazek 
z domu Szymkowiak 

 ur. 16 marca 1885 r. - zm. 23 grudnia 1950 r. 

 

Pochodzenie 
Rodzina Szymkowiaków związana jest z Palędziem a także z katolicką parafią 
p.w. św. Marcina i św. Wincentego w Skórzewie przynajmniej od kilkuset lat. 

Nazwisko rodowe Szymkowiak pojawia się prawie od początków zapisów 
w księgach metrykalnych parafii. Pierwsza adnotacja pochodzi z 9 kwietnia 1798 
roku i dokumentuje chrzest urodzonego 31 marca o godz. 9 Franciszka syna 
Stefana Szymkowiaka i Marianny. 

Rodzice 
W zaborze pruskim od 8 kwietnia 1823 roku dzięki decyzji o uwłaszczeniu 
chłopów nastąpiła możliwość wykupu uprawianej przez siebie ziemi 
i prowadzenie swobodnej działalności rolniczej. 

Michał Szymkowiak (ur.22 września 1854 r.) odziedziczył po swoim ojcu 
Stanisławie 80 – cio morgowe gospodarstwo. W rodzinie dbano, aby nie doszło 
do jego rozdrobnienia; dlatego zawsze przejmował jeden syn. Areał ten był 
znacznej wielkości z racji wykonywania prac uprawowych ręcznie. Pozwalał on 
na prowadzenie dochodowej uprawy zbóż ,ziemniaków, roślin oleistych, a dzięki 
łąkom hodowli bydła i koni. Poznańskie stanowiło zaplecze produktów rolnych 
dla Prus. 

Katarzyna Szymkowiak (ur. 9 października 1858 r.) pochodziła z położonego po 
sąsiedzku gospodarstwa Jakóba Wiciaka i Franciszki z domu Karge. (Pisownia 

imienia Jakób według ówczesnych zasad ortograficznych.) 

Bogata w tradycje religijno-patriotyczne rodzina Wiciaków sięga korzeniami 
w odległą przeszłość Palędzia, a poprzez licznych krewnych – zamieszkiwała 
w prawie wszystkich okolicznych miejscowościach. 
_________________________________________________________________

Dodatek historyczny do Kwartalnika „Misjonarz z Palędzia” nr 2 (2021) 

Zdjęcie z 1923 r. – Stanisława Żelazek w wieku 38 lat 



Jubileusz 70-tych urodzin Michała Szymkowiaka (22.09.1924) 

Od dołu z lewej: Stanisława Żelazek z mężem Stanisławem oraz dziećmi 

Wacławem i Janem, Michał Szymkowiak, Katarzyna Szymkowiak z domu Wiciak 

(w tradycyjnym wielkopolskim stroju), siostra Michała z wnuczką. 

Od góry z lewej: Wawrzyn Szymkowiak z żoną, Marianna Szymkowiak (z domu 

Kaszub) z córką Czesławą i mężem Walentym, Franciszek (brat Walentego), 

Józefa (najmłodsza siostra Stanisławy, zakonnica od1921 r.) 
 

Dziadkowie Wiciakowie 
Franciszka Karge (babcia Stanisławy) wywodziła się z Terespotockich koło 

Opalenicy. Jej kuzyn generał Józef Karge to wybitny bohater Polski i Stanów 

Zjednoczonych Ameryki. Za czynny udział podczas Wiosny Ludów (1848) został 

zmuszony do emigracji (wcześniej aresztowany i osadzony w więzieniu, z którego 

uciekł). Podczas Wojny Secesyjnej organizował dla wojsk Północy oddziały 

kawalerii. Za dzielny udział w wojnie z Południem został mianowany przez 

Abrahama Lincolna generałem brygady. Po zakończeniu wojny przez ponad 20 

lat piastował stanowisko profesora slawistyki na prestiżowym uniwersytecie 

Princton. 

W 1890 roku w okresie szalejącego ze strony władz pruskich Kulturkampfu, 

wielkiego frontu walki z wszelkimi przejawami polskości i katolicyzmu, 

Jakób i Franciszka Wiciakowie wykazali się niezwykłą odwagą fundując przy ulicy 

Pocztowej figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. 

Małżeństwo Michała i Katarzyny 
Michał Szymkowiak (lat 26) i Katarzyna Wiciak (lat 22) zawarli związek małżeński 

20 czerwca 1880 roku. Z ich związku przyszło na świat  w latach 1881-1900  

12-oro dzieci; czworo zmarło w niemowlęctwie. Trzecim z kolei dzieckiem była 

urodzona 16 marca 1885 roku – córka Stanisława – późniejsza matka szesnastu 

dzieci – w tym misjonarzy Mariana i  Stanisława. 

 

Gospodarstwo Szymkowiaków (1928) 

Pracowitość i umiejętność uprawy ziemi  przyniosły efekty dochodowe 

umożliwiające małżonkom ok. 1900 roku budowę nowego ceglanego, 

przestronnego domu rodzinnego przy ulicy Pocztowej 18; a także zabudowań 

gospodarczych z kuźnią niezbędną do naprawy części żelaznych narzędzi a także 

do podkuwania koni. 

CDN. w następnych Kwartalnikach - o nauce, wychowaniu i rodzeństwie 

Opracował: Krzysztof Szymkowiak 


