
Przemówienie pani Marii Popowskiej 
na Uroczystości odsłonięcia tablicy w Palędziu 11. 09.2022r. 

 

Panie Wójcie 
Czcigodni Ojcowie, Bracia Werbiści 
Siostry Służebnice Ducha Świętego, Szanowni Państwo 
 

Zgromadził nas Sługa Boży Ojciec Marian Żelazek, tak, jak przed 20-tu laty. 
Wówczas jedni przyszli, by z Misjonarzem spotkać się kolejny raz, inni by poznać 
osobiście Człowieka z sercem na dłoni, Człowieka o uosobieniu dobroci. 
Palędzianie powitali Ojca Mariana chlebem i solą po staropolsku i oczywiście 
bukietem pięknych róż. 
 

Misjonarz z szacunkiem biorąc chleb w swoje dłonie, z miłością wypowiedział 
historyczne słowa: "TEN CHLEB ZABIORĘ DO INDII”. Kilka lat później Ojciec Joseph 
Philip z Indii, będąc w Palędziu dodał: "ten chleb jest w Indiach dzielony 
i rozdawany do dzisiaj". 

W kontekście dzisiejszego spotkania pragnę przywołać jeszcze inne słowa Ojca 
Mariana wypowiedziane w Auli Uniwersytetu Poznańskiego podczas 
uroczystości Złotego Jubileuszu Święceń Kapłańskich. Jubilat przyjmując 
gratulacje i zasłużone podziękowania, powiedział: "NIE MNIE, ALE TYM, KTÓRZY 
BYLI PRZEDE MNĄ". Tak, proszę Państwa , naszym przodkom zawdzięczamy to, 
kim jesteśmy. To Oni kształtowali pokolenia w imię najwyższych wartości "BÓG 
HONOR OJCZYZNA". Im należy się szacunek i pamięć. 

Z wdzięcznością wspominamy Marcina Żelazka rodem ze Skórzewa i Jego 
małżonkę Antoninę z domu Kasprzak rodem z Dąbrowy, którzy z wielkim 
poświęceniem rozpoczęli budowę Gniazda Rodzinnego w Palędziu. Wierność 
najwyższym wartościom i tradycjom, miłość Ziemi Ojczystej była wyznacznikiem 
i bodźcem  działania. Rozwijało się gospodarstwo , tradycje młynarskie również 
były kontynuowane, małżonkowie cieszyli się narodzinami kolejnych dzieci, 
a było ich siedmioro, wychowywali je w imię wartości , którym byli wierni. 
Niestety nie ominęły ich życiowe doświadczenia. Zmarło pięcioro dzieci, tylko 
moc ducha i głęboka wiara dały siły ,by iść dalej. Ojcowiznę przekazują synowi 
Stanisławowi.  

STANISŁAW od Rodziców przejmuje wszystko, co najwartościowsze: 
pracowitość, zdolności organizacyjne, przedsiębiorczość, a przede wszystkim 
wierność najwyższym wartościom, BÓG HONOR OJCZYZNA. Pozytywne cechy, 

którymi został obdarowany, wykorzystuje w szerokiej działalności społeczno-
narodowej. Działa m.in. w Kółkach Rolniczych, zostaje delegatem Powiatu 
Poznańskiego Zachodniego na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu i oczywiście 
walczy w Powstaniu Wlkp. Jako dojrzały mężczyzna żeni się ze Stanisławą 
Szymkowiakówną, córką Katarzyny z domu Wiciak i Michała, włościan z Palędzia. 
Stanisława była siłą i oparciem dla męża. Wspólne wartości, którymi się kierowali 
przekazywali swoim dzieciom, a mieli ich siedemnaścioro, troje zmarło, wzięli 
jeszcze dwie sieroty na wychowanie. Małżonkowie wspólnie je wychowywali 
w duchu miłości Ojczyzny, Kościoła i Narodu, służby drugiemu człowiekowi 
i odpowiedzialności. Atmosfera Domu Rodzinnego, bliskie relacje z parafią 
w Skórzewie i ks. prob. prof. Stanisławem Koziorowskim sprzyjały budzeniu się 
powołań kapłańskich i misyjnych u synów: Mariana, późniejszego Werbisty 
i Stanisława przyszłego Zmartwychwstańca. Ojciec Marian będąc w Palędziu 
wspominając swój dom rodzinny podkreślał: "to dom rodzinny przygotował mnie 
do trudów i poświęceń".  

Rodzina Żelazków daje nam obraz warstwy społecznej, jaką byli włościanie, 
zawsze gotowej do ofiar i poświęceń, o której Patron Kółek Rolniczych 
Maksymilian Jackowski na Zebraniu Delegatów Kółek WŁOŚCIAŃSKO- 
ROLNICZYCH w Poznaniu w 1874r. powiedział: "to zagrody włościańskie są ostoją 
i siłą Narodu”. ŻYCZMY SOBIE, by postawiona tablica pobudzała do refleksji 
i wspomnień , a przede wszystkim do wdzięczności i pamięci o tych, którym 
zawdzięczamy to kim jesteśmy. 

PANIE WÓJCIE, serdecznie dziękuję za zainteresowanie się tematem, 
za życzliwość i poświęcony czas , za wszystkie wysiłki i starania, by projekt mógł 
być zrealizowany. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w realizację 
przedsięwzięcia. DZIĘKUJĘ. 

Maria Popowska 
Palędzie, 11 września 2022 

W trakcie oddawania do druku Kwartalnika MzP nr 4/2022 doszła do nas radosna 
wiadomość: 
 

Pani MARIA POPOWSKA - inicjatorka i animatorka 
naszego TPoMŻ - została uhonorowana Wawrzynem 
Pracy Organicznej w kategorii „Praca na rzecz 
wspólnot lokalnych”. Nagroda jest przyznawana 
przez Unię Wielkopolan. Uroczystość odbyła się 
19.10.2022. SERDECZNIE GRATULUJEMY! 
 

https://poznan.tvp.pl/64034213/rozdano-wawrzyny-pracy-organicznej (odczyt 20.10.2022) 

https://poznan.tvp.pl/64034213/rozdano-wawrzyny-pracy-organicznej

