
HISTORIA RODZINY ŻELAZKÓW w Palędziu 
 

1880 rok 

Marcin Żelazek (ur. 10 listopada 1851r.w Skórzewie, zm. 12 kwietnia 1926r. 

w Palędziu, pochowany w Skórzewie), dziadek o. Mariana przybywa do Palędzia 

ze swoją żoną Antoniną z domu Kasprzak (ur. 24 listopada1853r. w Dąbrowie, 

zm. 16 października 1927r. w Palędziu, pochowana w Skórzewie) i pierworodnym 

rocznym synem Janem (ur. w 1879r. w Dąbrowie). 

 

1885 rok 

Na świat przychodzi Stanisław (ur. 5 października w Palędziu, zm. 4 grudnia 

1971r., pochowany w Poznaniu na Junikowie), jako piąte dziecko Antoniny 

i Marcina Żelazków, przyszły spadkobierca ojcowizny w Palędziu.  

 

1908 rok 

Ślub (15 listopada) Stanisława Żelazka ze Stanisławą (ur. 16 kwietnia 1885r. 

w Palędziu, zm. 23 grudnia 1950r. w Poznaniu, pochowana na cmentarzu 

w Poznaniu na Junikowie) córką Katarzyny z domu Wiciak i Michała 

Szymkowiaków, włościan z Palędzia, przyszłych dziadków o. Mariana po kądzieli. 

 

30 stycznia 1918 rok 

Rodzi się Marian, syn Stanisławy i Stanisława Żelazków, jako siódme dziecko 

z siedemnaściorga, przyszły Werbista, misjonarz Indii, kandydat do Pokojowej 

Nagrody Nobla. 

 

1918 rok 

Stanisław Żelazek, włościanin, młynarz, gorący patriota, zaangażowany w życie 

Kościoła i Narodu zostaje delegatem Powiatu Poznańskiego Zachodniego 

na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu 3-5 grudnia, bierze także aktywny udział 

w Powstaniu Wielkopolskim. 

 

1928 rok 

Rodzice o. Mariana sprzedają posiadłość w Palędziu i przeprowadzają się z całą 

rodziną do Poznania. Zamieszkują przy ulicy Górna Wilda 107, na terenie parafii 

Księży Zmartwychwstańców. 

 
 

Z okazji  20 rocznicy  

przyjazdu o. Mariana Żelazka SVD do rodzinnego Palędzia, 

zapraszamy na  

uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej  

historię rodziny i gospodarstwo Żelazków.  
 

Wydarzenie odbędzie się  

11 września 2022 roku w Palędziu. 
 

Przebieg uroczystości:  

g.15.00 - modlitwa przy krzyżu na ul. Słonecznej  

g.15.30 - odsłonięcie tablicy  

                 u zbiegu ulic Nowej i o. M. Żelazka  

g.16.00 - Msza św. w Świetlicy na ul. Leśnej 17  

g.17.00 - spotkanie i rozmowy przy kawie  
 

Poniżej przedstawiamy wstępny projekt tablicy. Trwają prace nad jej 
udoskonaleniem. We wrześniu wszyscy poznamy ostateczny efekt.  

Przyjdźcie i zobaczcie! Zapraszamy! 

 

Towarzystwo. Przyjaciół O. Mariana Żelazka w Palędziu 
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