
UCHWAŁA NR XXVII/497/21 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska o ogłoszeniu roku 2021 w województwie wielkopolskim Wielkopolskim 
Rokiem Rodu Mielżyńskich. 

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego 
z 2018 r., poz. 8635), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Ogłasza się rok 2021 w województwie wielkopolskim Wielkopolskim Rokiem Rodu Mielżyńskich. 

2. Stanowisko w sprawie ogłoszenia roku 2021 w województwie wielkopolskim Wielkopolskim Rokiem 
Rodu Mielżyńskich stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
 

Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa 

Wielkopolskiego 
 
 

Małgorzata Waszak-Klepka 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/497/21 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

Stanowisko w sprawie ogłoszenia roku 2021 w województwie wielkopolskim 
Wielkopolskim Rokiem Rodu Mielżyńskich 

 Sejmik Województwa Wielkopolskiego uznając potrzebę ukazywania i upowszechniania 
ponadczasowych wzorców osobowych i patriotycznych, ustanawia rok 2021 w województwie 
wielkopolskim Wielkopolskim Rokiem Rodu Mielżyńskich w hołdzie dla zasług tego rodu dla historii 
regionu i kraju.  

 W czasie, kiedy kluczową rolę w przygotowaniach dla odzyskania wolności Polski odgrywała 
koncepcja pracy organicznej, przedstawiciele rodu Mielżyńskich z powodzeniem własnymi czynami 
umacniali i rozwijali tę cenną ideę oraz upowszechniali ją na szeroką skalę wśród społeczeństwa. Ród 
Mielżyńskich ugruntowując wartościowy i przynoszący wymierne efekty model służby Polsce, jednoczył 
i inspirował do działania mieszkańców niezależnie od ich pochodzenia czy statusu społecznego. Podejmując 
godny podziwu wysiłek patriotyczny i wykazując aktywność na wielu obszarach, w tym w rolnictwie czy 
edukacji, umacniał solidarność i rozwijał świadomość narodową Polaków, dając cenny przykład oraz 
dzieląc się własnym doświadczeniem, wiedzą i dobrami. 

 Jednym z przejawów takich szlachetnych działań jest, między innymi wspieranie przez Macieja Józefa 
Mielżyńskiego (1799-1870) powstawania poznańskiego „Bazaru”, a następnie objęcie stanowiska dyrektora 
tej instytucji, jak również prowadzenie wzorcowego gospodarstwa w Chobienicach i aktywność 
ukierunkowana na rozwój oświaty na wsi. Józef Mielżyński (1824-1900) sprawował natomiast funkcję 
prezesa Towarzystwa Naukowej Pomocy i współtworzył muzeum przy Poznańskim Towarzystwie 
Przyjaciół Nauk. Służący wielu pokoleniom budynek PTPN powstał dzięki wysiłkom jego fundatora – 
Seweryna Mielżyńskiego (1804-1872) – działacza politycznego i mecenasa sztuki, który przekazał również 
na rzecz stowarzyszenia wartościową kolekcję dzieł sztuki. Wielu przedstawicieli rodu Mielżyńskich było 
członkami PTPN. To właśnie działalność stowarzyszenia, wykraczając poza sferę nauki, odegrała ważną 
rolę w procesie budowania wspólnoty oraz narodowej tożsamości wśród społeczeństwa. 

 Patriotyczne zaangażowanie dotyczyło także walki zbrojnej. W roku 2021 mija 150. rocznica urodzin 
Ignacego Macieja Karola Mielżyńskiego (1871-1938), wybitnego patrioty, odznaczającego się ogromną 
odwagą i umiejętnościami dowódczymi. Brał on udział między innymi w Powstaniu Wielkopolskim 
dowodząc odcinkiem łabiszyńskim. To właśnie ten doskonale zorganizowany zryw zbrojny, poprzedzony 
latami starannych przygotowań, przyniósł zwycięstwo wpływając na kształt zachodnich granic Polski. 
Współcześnie jest powodem do dumy dla obecnego pokolenia. Podobnie walkę zbrojną podjął Maciej 
Mielżyński (1869-1944) – dowodząc III Powstaniem Śląskim. 

 Historię Polski tworzą wybitni patrioci, którzy mądrze i odpowiedzialnie wpływali na dzieje kraju 
i jego mieszkańców. Należy do nich z pewnością ród Mielżyńskich, który znał wartość i znaczenie 
patriotycznego poświęcenia oraz gotów był do wykraczania poza sprawy własne dla dobra Ojczyzny. Jest 
on ponadczasowym wzorem, zwłaszcza w czasach, kiedy tak ważną rolę odgrywa solidarność 
i odpowiedzialność społeczna dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń. 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego ustanawiając rok 2021 w województwie wielkopolskim 
Wielkopolskim Rokiem Rodu Mielżyńskich apeluje jednocześnie do placówek oświatowych i naukowych, 
organizacji społecznych i gospodarczych, samorządów oraz wszystkich mieszkańców naszego 
województwa o upowszechnianie wiedzy i kultywowanie pamięci o rodzie Mielżyńskich oraz wartości jego 
służby i dokonań.
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