
                                                 

 

  

 

PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS IV- VIII 

 

 „Rok 2021 Wielkopolskim 

Rokiem Rodu Mielżyńskich” 

“Na przestrzeni 90 lat, około 200 Organiczników zmieniło oblicze Wielkopolski. Wśród nich znamienite 

miejsce zajmowała rodzina Mielżyńskich. 

Przedstawiciele tego zacnego rodu angażowali się w działalność naukową, byli mecenasami sztuki, 

społecznikami oraz właścicielami ziemskimi prowadzącymi wzorowe, nowoczesne gospodarstwa. 

Próbowali natchnąć myślą inne grupy społeczne. Chcąc uhonorować znaczenie tego Rodu dla Kraju i 

Wielkopolski Sejmik Województwa Wielkopolskiego ustanowił Rok 2021 rokiem Rodu Mielżyńskich.” 

Wielkopolski Kurator Oświaty 

 

 

    

 

  Opracowały: Anna Bielawska i Maria Hamrol 

                                                                               

                    

                                                                                            

 

POZNAŃ 2021/2022 



CELE 

Upowszechnianie wiedzy o walce Wielkopolan w obronie języka i ziemi ojczystej 

Ukazywanie wkładu wielkopolskiego społeczeństwa w proces walki z zaborcą na polu kultury i 

gospodarki na przykładzie rodu Mielżyńskich 

Rozbudzanie zainteresowań historią  regionu 

Znajomość najważniejszych: wydarzeń, dokonań, postaci, zabytków związanych z bohaterami 

najdłuższej wojny nowoczesnej Europy – rodziną Mielżyńskich 

Budowanie postaw patriotycznych 

Rozwijanie współpracy pomiędzy uczniami, klasami, nauczycielami  

Zainspirowanie nauczycieli do podjęcia działań o wartościach edukacyjnym i wychowawczych – 

zgodnie z zapisami w nowej podstawie programowej 

Stwarzanie uczniom możliwości samodzielnej pracy, pokazanie zalet pracy zespołowej i 

wykorzystania wychowawczych aspektów pracy projektowej 

Rozwijanie kompetencji informatycznych 

 

 

 FORMY REALIZACJI: 

 

 Praca w zespołach klasowych i grupach 

Poszukiwanie informacji o przedstawicielach rodu Mielżyńskich  i ich dokonaniach mających na celu  

utrzymanie polskości 

Prace historyczno- informatyczne dla poszczególnych grup wiekowych 

ZADANIA: 

 

Wykonanie zadań zgodnie z podaną tematyką: wrzesień - styczeń 

 Podsumowanie projektu– styczeń 2022 

 

 

 



lp. zadania odpowiedzialni termin 
1. Przygotowanie projektu     A.Bielawska,M.Hamrol  wrzesień 

2. Zapoznanie uczniów z tematyką, 
celami oraz zadaniami projektu 

A.Bielawska,M.Hamrol wrzesień /październik 

3. Zebranie deklaracji od uczniów 
chętnych do udziału w projekcie 

A.Bielawska  październik 

4. Opublikowanie projektu na stronie 
internetowej szkoły 

M.Hamrol październik 

5. Zapoznanie uczniów , którzy zgłosili się 
do projektu z programami 
komputerowymi potrzebnymi przy 
wykonywaniu prac  

M.Hamrol październik 

6. Zbieranie materiałów i informacji uczniowie październik - listopad 

7. Przygotowanie prac zgodnie z 
przydziałem dla grup wiekowych: 
 
 
Klasy IV – Rysunek herbu Mielżyńskich 
wraz z  jego opisem i historią ( praca 
plastyczna w dowolnej technice , opis i 
historia w dokumencie WORD ) 
 
Klasy V – Logo projektu „Rok 2021 
Wielkopolskim Rokiem Rodu 
Mielżyńskich” – praca wykonana w 
programie  CANVA 
 
Klasy VI – Plakat  przedstawiający 
najwybitniejszych przedstawicieli rodu 
Mielżyńskich i ich dokonania na rzecz 
utrzymania polskości –  praca 
wykonana w programie PAGES 
 
Przedstawiciele rodu : Józef Mielżyński 
( 1824-1900), Maciej Józef Mielżyński 
(1799-1870), Seweryn Mielżyński ( 
1804-1872), Ignacy Maciej Karol 
Mielżyński (1871-1938), Maciej 
Mielzyński ( 1869-1944). 
 
Klasy VII/ VIII – Biuletyn biura podróży 
zachęcający do zwiedzenia miejsc 
związanych z rodziną Mielżyńskich – 
praca w programie PAGES 
 
Zabytki: Pałac Mielżyńskich w 
Poznaniu, Chrobienice dawny folwark 
Mielżyńskich, pałac w Pawłowicach, 
pałac w Iwnie, pałac w Miłosławiu, 
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk ( Muzeum im. Mielżyńskich). 

uczniowie październik - listopad 



 
 

8. Opublikowanie prac projektowych  na 
stronie internetowej szkoły 

M.Hamrol grudzień 

9. Ewaluacja projektu Anna Bielawska, M. Hamrol 
 

styczeń 

 

 

 

 


