
 

Figura Maryi w Palędziu 
Dodatek historyczny 

do Biuletynu „Droga Maryi”   LATO 2021 
 

 

  W centrum Palędzia stoi piękna 

Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus 

i Atrybutami Królewskimi z XIX w. 

 

W czerwcu  2021 roku przypada 

75. ROCZNICA 

REKONSEKRACJI FIGURY  

 
Pragniemy przybliżyć to miejsce i to wydarzenie. 

Z tej okazji publikujemy: 

 

KALENDARIUM 

dokumentujące 131-lelnią historię Figury 

 

ZDJĘCIE z 1946 r. 

upamiętniające Uroczystość Rekonsekracji 

 
Zajrzyjcie i sprawdźcie, kto na nim jest! 

 

_________________________________________________________________ 

Dodatek dostępny na stronie internetowej parafii 
https://www.dabrowkaparafia.pl/duszpasterstwa/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec/ 

https://www.dabrowkaparafia.pl/duszpasterstwa/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec/


        KALENDARIUM 
Figury Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus 

i Atrybutami Królewskimi z XIX w. 

Fundacji Jakóba* Wiciaka i małżonki Franciszki z Kargów 
Lokalizacja: Palędzie, obecna ul. Pocztowa 39, działka nr 236/2 

 

1890 
Fundatorzy postawili Figurę w centrum Palędzia, w ogrodzie, którego byli 

właścicielami. 

1890-1939 

Regularne Nabożeństwa Majowe przy Figurze w okresie „Kulturkampfu” 

i od 1918 r. w wolnej Polsce. 

1939  
Figura zniszczona przez Niemców. 

1939-1945 

Figura przechowana w czasie II Wojny Światowej przez rodzinę Zofii 

i Jakóba* Samolczyków. 

1946 

W czerwcu odnowioną Figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem rekonsekrował 

proboszcz ks. Jan Swól ze Skórzewa. 

1945-1950 
Nabożeństwa Majowe prowadzone przez p. Zofię Samolczykową. 

1994 
Wznowienie tradycji Nabożeństw Majowych przy Krzyżu 

na ul. Pocztowej. Nabożeństwa prowadziły panie: Ludwika Kuik, 

Leonarda Wiciak, Elżbieta Cegłowska. 

1996 

Decyzja Rodzin Prawnuków Fundatorów o ratowaniu i odnowieniu Figury. 

1997 
▪ Na początku lipca - demontaż Figury. 

▪ W lipcu-sierpniu - renowacja Figury, na posesji Marii i Juliana Popowskich 

w Palędziu na ul. Słonecznej 47, przeprowadzona przez p. Iwonę 

Czerniawską. 

▪ We wrześniu – artysta kamieniarz pan Janusz Bernaczyk  

wraz z pracownikami postawił nowy cokół a pan Edmund Michalczyk 

odnowił napis na cokole. 

▪ 11 października (sobota) – odnowiona Figura przewieziona na pierwotne 

miejsce i ustawiona na nowym cokole. 

▪ 19 października 1997 – Uroczystość Poświęcenia Figury 

przez ks. Maksymiliana Kamzę, proboszcza parafii Królowej Korony 

Polskiej w Zakrzewie w asyście byłego proboszcza ks. Rafała 

Czerniejewskiego, w obecności Rodziny Fundatorów 

 i licznie zgromadzonych Mieszkańców Palędzia. 

2010  
▪ Pierwotne berło uległo zniszczeniu. 

▪ Nowe berło ufundował i wykonał Grzegorz Popowski. 

▪ 120. Rocznica Ustawienia Figury.  

Uroczyste Nabożeństwo celebrował ks. dziekan Karol Górawski – 

proboszcz parafii w Zakrzewie. Zaszczyciło je swoją obecnością wielu 

zacnych Gości: Ojcowie Werbiści, dr  Wanda Błeńska – zasłużona 

Misjonarka Afryki, Rodzina Żelazków z seniorem p. Wacławem-bratem, 

p. Urszulą-siostrą i p. Eugenią-bratową o. Mariana, przedstawiciele władz 

lokalnych i zawsze wierni tradycji Mieszkańcy Palędzia. 

2012 
Zakończenie spotkań przy Krzyżu, związanych z Nabożeństwami Majowymi. 

2015 
125. Rocznica Fundacji 

Uroczystości rocznicowe odbyły się 17 maja w Uroczystość 

Wniebowstąpienia. Nabożeństwo Majowe pod Figurą na ul. Pocztowej 

prowadził ks. dziekan Karol Górawski – proboszcz w Dąbrówce. 

2020 
130. Rocznica Fundacji  

Uroczystości rocznicowe nie mogły się odbyć z powodu epidemii 

i obowiązujących zakazów zgromadzeń. 

12 sierpnia – kolejne odnowienie Figury na okoliczność 130-lecia i 

zbliżającej się Uroczystości Wniebowzięcia NMP, znanej jako Uroczystość 

Matki Bożej Zielnej 
 

* Pisownia imienia Jakób według ówczesnych zasad ortograficznych 



c) Rozpoznaliśmy już Bożenę Gillównę, Stefanię Rogalównę, Ryszarda Szymanowskiego. 
Przypuszczamy, że na zdjęciu są: Pani Przybylska, Pani Broda, Lucia (Licia, Ludka) Górny, 
Władysława Górny, Helena Owczarkówna, Maria Gryskowa z córką Jadzią, Genowefa 
Płotkowiakówna (po mężu Hańczewska), Edmund Idźkowiak i Józef Nowak.  
 

DRODZY CZYTELNICY! 
Mamy nadzieję, że prezentacja tego zdjęcia w tym Biuletynie skłoni Was do 
zajrzenia do Waszych domowych archiwów i sprowokuje do wspomnień 
w gronie rodzinnym. Może rozpoznacie - wśród uczestników wyjątkowej 
Uroczystości Rekonsekracji Figury w 1946 w Palędziu – swoich krewnych lub 
sąsiadów. Grupa na zdjęciu liczy około 60 osób. To część ówczesnych 
Mieszkańców Palędzia, które szacujemy liczyło w 1946 r. ok 300-400 ludności. 
Wśród nich na pewno są przedstawiciele z rodzin Wiciaków, Samolczyków, 
Szymanowskich, Szymkowiaków, Obiegałków, Klujów, Czyżów, Rogalów, 
Płotkowiaków, Bączkowskich, Stężyckich, Szmytów, Leitgebrów, Nowaków 
i innych. Może są też i Goście -może z Poznania przyjechała Stanisława Żelazek - 
matka przyszłego misjonarza o. Mariana i zarazem wnuczka Fundatorów Figury. 
Jeśli Państwo w swoich zbiorach znajdą zdjęcia z Figurą i rozpoznają swoich 
przodków, prosimy o kontakt. 
 

 

Bardzo dziękuję Mieszkankom Palędzia – Rodowitym Palędziankom:  
p. Bożenie Kaczmarek (BK], p. Marii Popowskiej [MP],  

p. Leonardzie Wiciak  [LW], p. Jolancie Mikołajczak [JM] 
za podzielenie się wspomnieniami 

 i za pomoc w identyfikacji osób na zdjęciu z 1946 r.  
 

Marzena Guner z Palędzia z ulicy Spokojnej 
 
Źródła: 
1 "Palędzka Figura - 130. Rocznica Fundacji" 

artykuł autorstwa pp. Marii i Juliana Popowskich, 
opublikowany w piśmie "Czas Dopiewa" nr 6/2020, str.27-28 
https://www.dopiewo.pl/ff/field/czas_pdf/dopiewo_czerwiec_2020_4-min.pdf 

2.  ks. Jan Swól (Swół) - proboszcz skórzewski w latach 1946-1949 
https://www.parafiaskorzewo.pl/page/Spis-proboszczow-w-historii-parafii/ 
http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main.php?akcja=opis&id=4430 

*Pisownia imienia Jakób według ówczesnych zasad ortograficznych 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Dodatek historyczny do Biuletynu „Droga Maryi” LATO 2021 

HISTORIA ZDJĘCIA z 1946  
75 lat temu w Palędziu przy Figurze Matki Bożej 

 

To stare zdjęcie z 1946 r. pokazała mi pani Bożenka Kaczmarek. Natrafiła na nie 
w  domowym albumie, w styczniu 2021, kiedy szukała innego historycznego 
zdjęcia - zdjęcia swojego dziadka Ignacego Szymanowskiego - chrzestnego 
o. Mariana Żelazka. Do tej pory to jedyna znana mi oryginalna fotografia, 
przedstawiająca uczestników powojennej Uroczystości Rekonsekracji Figury 
Matki Bożej w Palędziu. 
 

 

W tle zobaczyłam znaną mi z ul. Pocztowej Figurę. Wtedy przystrojoną kwiecistą girlandą 
i posadowioną między dwoma wysokimi drzewami - klonami i jesionami. Przed Figurą 
ściśnięta grupa około 60 osób. W centrum Kapłan – w koloratce, sutannie, albie; 
otoczony mieszkańcami. Matki z dziećmi na rękach. Małe dziewczynki z białymi 
kokardami we włosach. Dziewczęta i Kobiety w letnich świątecznych sukienkach. 
Chłopcy w krótkich, ale świątecznych, spodenkach i białych podkolanówkach. Mężczyźni 
w białych koszulach z kołnierzykami wywiniętymi na marynarkach. Na skraju zdjęcia - 
Starsze Kobiety w chustkach, w długich spódnicach i zapaskach.  

 

HISTORIA FIGURY 

Szczegółową historię Figury poznałam w ubiegłym roku z artykułu „Palędzka Figura – 

130 rocznica fundacji” autorstwa pp. Marii i Juliana Popowskich. W roku fundacji – 

w  1890 – figura stała w ogrodzie Fundatorów - Jakóba* Wiciaka i jego żony Franciszki 

z Kargów. Około roku 1926 Zofia i Jakób* Samolczykowie zakupili ogród wraz 

z zabudowaniami od syna fundatorów – Stanisława Wiciaka. „W czasie II Wojny 

Światowej Niemcy przewrócili Figurę Matki Bożej w Koronie, z Berłem i Dzieciątkiem 

z Jabłkiem na ręku (symbolami królewskimi) i zniszczyli postument. Mieszkańcy Zofia 

z Mańkowskich [Mąkowska] i Jakób Samolczykowie*, ówcześni właściciele posesji, 

przechowali Figurę Matki Bożej. Po zakończeniu wojny cokół i figurę odnowiono, którą 

w czerwcu 1946 r. rekonsekrował ks. proboszcz parafii św. Marcina ze Skórzewa.”(1) 

 
KIM SĄ OSOBY NA ZDJĘCIU? 

Nurtowały mnie pytania: Czy są na tym zdjęciu wojenni opiekunowie Figury - Pani Zofia 
i Pan Jakób* Samolczykowie oraz Potomkowie Fundatorów – rodzina Wiciaków? Kto 
jeszcze modlił się przy Figurze Matki Bożej w czerwcu 1946 roku? Czy byli tam krewni 
o. Mariana Żelazka z rodziny Szymkowiaków i Żelazków? Czy byli przedstawiciele rodziny 
Szymanowskich z nestorem rodu Ignacym - chrzestnym o. MŻ? Jakie rodziny 
zamieszkiwały wtedy Palędzie? Odpowiedzi szukałam u Rodowitych Palędzianek. 

https://www.dopiewo.pl/ff/field/czas_pdf/dopiewo_czerwiec_2020_4-min.pdf
https://www.parafiaskorzewo.pl/page/Spis-proboszczow-w-historii-parafii/
http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main.php?akcja=opis&id=4430


Trudno zidentyfikować osoby, bo zdjęcie jest małe - w formacie pocztówki, nieostre. 
Jednak pani Bożenka - właścicielka zdjęcia- rozpoznała kilka osób. Chłopiec w marynarce 
(z lewej strony zdjęcia) pod koroną drzewa, górujący nad grupą, to 15-letni Rysiu 
Szymanowski – jej brat przyrodni. A stojące w pierwszym rzędzie dziewczęta, 
w pięknych sukienkach i w białych skarpetkach, to: 15-letnia Bożena Gillówna i 16-letnia 
Stefania Rogalówna (po mężach: Golakowa, Michalczykowa). 
Stefanię poznałam w latach dziewięćdziesiątych, należała wtedy do Żywego 
Różańca (ŻR) w parafii w  Zakrzewie. Zmarła w 2011. Teraz, co roku w listopadzie, 
wymieniamy Ją na liście zmarłych członków ŻR. 
 

PRAWNUCZKI  FUNDATORÓW 
Między Bożenę a Stefanią wcisnęła się 16-letnia Teresa Wiciakówna 
(po mężu Marcinowska) – widać tylko twarz. Nieco dalej w prawo, w drugim rzędzie, za 
kobietą z dzieckiem na ręce, stoi jej starsza siostra – 18 - letnia Wanda Wiciakówna 
(po mężu Rybska). Na tym zdjęciu jest też ich najmłodsza siostra Maria Wiciakówna 
(po mężu Popowska). Wszystkie trzy – Wanda, Teresa, Maria - to prawnuczki 
fundatorów Figury – Jakóba* Wiciaka i Jego małżonki Franciszki z Kargów.  
 

Kiedy pokazałam to zdjęcie Pani Marii Popowskiej, zareagowała spontanicznie i ze 
wzruszeniem: „Miałam wtedy pięć lat. Pamiętam, że w tym wieku ubierałam białą 
sukienkę, w której sypałam kwiatki na Boże Ciało. Na pewno brałam udział, razem 
z siostrami i rodzicami, w tej uroczystości pod Figurą. Najprawdopodobniej ta mała 
dziewczynka w białej sukience stojąca w środku pierwszego rzędu – to ja! Przypuszczam, 
że wśród tylu młodych chłopców na zdjęciu są też moi bracia - Hieronim i Janusz. 
Ale trudno to teraz ustalić , bo kopia, którą mam teraz przed sobą, jest nieostra.” 
 

ŻYWY  RÓŻANIEC 
Pani Maria wspominała dalej: „Bardzo dobrze pamiętam majowe nabożeństwa przy tej 
Figurze w latach 1945-1950. Litania i śpiewy trwające około pół godziny. Palędzianie 
w maju wcześniej kończyli pracę w polu, schodzili się na modlitwy pod Figurę, 
bo do kościoła w Skórzewie było daleko. Nabożeństwom przewodniczyła pani Zofia 
Samolczykowa - zelatorka Żywego Różańca. Jej córka Florentyna (po mężu Anioła) też 
została później zelatorką. Kolejną zelatorką w Palędziu, po Pani Zofii Samolczykowej, 
była wówczas pani Stanisława Podeszwowa, która  mieszkała niedaleko Figury [obecnie 
to „stary bliźniak” przy ul. Pocztowej 56]. Moja mamusia Helena Wiciakowa z Roszaków 
też należała do Żywego Różańca Matek, do Róży VIII działającej w parafii skórzewskiej. 
Mam w swoich zbiorach Jej V Tajemnicę Radosną Różańca Świętego, z podpisem 
ówczesnej zelatorki pani Podeszwowej.  
Wspomniane Panie, znane ze swego zaangażowania w życie religijne, niewątpliwie 
uczestniczyły w tej Uroczystości i wszystkie powinny być na tym zdjęciu. Zdjęcie jest 
niestety nieostre i trudno ocenić , które to są osoby. Może wnuczka pani Zofii a córka 
pani Celiny i zarazem siostrzenica pani Florki – pani Jola Mikołajczak nam pomoże?” 

Zgodnie z sugestią pani Marii, kopię historycznego zdjęcia pokazałam pani Joli 
Mikołajczak. Ale niestety, ona i jej brat, podobnie jak inni mają problem z identyfikacją 
osób zebranych przy Figurze. Przyznali jedynie: „Wydaje się nam, że w  górnych rzędach 
jest nasza babcia Zofia i dziadek Jakób Samolczykowie i ich córki: nasza mama Celina 
i ciocia Florka. Ale pewności nie mamy. Pani Jola uzupełnia: „Wiem,  że moja babcia Zofia  
prowadziła różaniec. Babcia nazywała się z domu Mąkowska. Ciocia była najdłużej 
żyjącą w naszej rodzinie. Gdyby żyła, na pewno rozpoznałaby kogoś albo podała chociaż 
nazwiska tych, którzy tam byli. Wiem, że obie należały do Żywego Różańca.” 
O pani Florentynie Anioła słyszałam i „znam” ją z listopadowej Wymieniankowej Listy 
ŻR. Na tej samej różańcowej liście znalazłam panią Celinę Mikołajczakową. Na 
zakończenie pani Jola dodaje: „Mój brat i ja pamiętamy z opowiadań, że Figura była 
przed wojną umieszczona na około 4-metrowym filarze, w czasie wojny Niemcy 
przewrócili Figurę – filar został rozbity a Figura uratowała się.”  
 

PODSUMOWANIE:  Co udało się nam ustalić? 
 
1. Znamy dwa oryginały zdjęcia z 1946r. Pierwszy należy do pani Bożeny Kaczmarek 
(ten widziałam i jemu zrobiłam zdjęcie i opublikowałam w tym biuletynie). 
Drugi egzemplarz może być w posiadaniu rodziny Golaków (widziały go kiedyś p. MP 
i p. LW). Nie wiemy, kto był fotografem zdjęcia. 
 

2. Udało się nam ustalić, jak nazywał się obecny na uroczystości 
Kapłan – proboszcz skórzewski. To ks. Jan Swól. (Mieszkańcy 
pamiętają go jako SwóŁ). Według Spisu Proboszczów, umieszczonego 
na stronie internetowej parafii w Skórzewie, pełnił posługę 
proboszcza w latach 1946- 1949. W tym czasie Palędzie należało do 
parafii skórzewskiej.(2) 
 

3. Ciekawi nas, czy w Archiwach Parafii w Skórzewie lub w Archiwum Archidiecezjalnym 
w Poznaniu zachowały się jakieś fotografie, dokumenty z czasów Fundacji w 1890r. 
i Rekonsekracji w 1946r. Figury MB w Palędziu? Może udałoby się ustalić dokładne daty 
tych wydarzeń i przebieg uroczystości. 
 

4. Kto jest na zdjęciu?  
a) Na pewno są Potomkowie Fundatorów. Wśród nich rozpoznaliśmy trzy prawnuczki: 
Wandę, Teresę i Marię Wiciakówny. Są też wojenni opiekunowie Figury- Zofia i Jakób* 
Samolczykowie. Mało prawdopodobne, aby był tutaj chrzestny o. Mariana Żelazka - 
Ignacy Szymanowski – bo w 1946 r. miał już  83 lata a w roku następnym (1947) zmarł. 
 
b) Odkryliśmy krąg osób związanych z Żywym Różańcem. Szukamy na zdjęciu trzech 
zelatorek - Zofię Samolczykową, Stanisławę Podeszwową, Florentynę Samolczykównę - 
i należące do Żywego Różańca-  Helenę Wiciakową z Roszaków i Celinę Samolczykównę. 
W tym miejscu rodzi się pytanie: Kto jeszcze należał do Żywego Różańca w tym czasie? 



 


