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Rok 2021 został ogłoszony przez Wielkopolskiego Kuratora rokiem Mielżyńskich. W związku z tym w
Szkole Podstawowej w Tuchorzy podjęliśmy szereg działań, które miały rozprzestrzenić wiedzę o tym
rodzie wśród naszych uczniów i społeczności lokalnej. W pierwszej kolejności wychowawcy na lekcjach
zapoznali uczniów z historią rodu Mielżyńskich, właścicieli pobliskiej nam wsi  Chobienic. Później
uczniowie wszystkich klas wyjechali do Chobienic, aby tam zobaczyć i poznać historię majątku
Mielżyńskich. Odbyły się również plenery malarskie. W ramach lekcji wychowania fizycznego odbywały się
gry terenowe  podchody, podczas których uczniowie utrwalali wcześniej poznaną wiedzę.
Zwieńczeniem naszych działań były turnieje klas o Mielżyńskich. Dnia 21.06 rywalizowały klasy nauczania
zintegrowanego, natomiast dnia 23.06 klasy 4-8. Uczniowie rywalizowali między sobą m. in. w wiedzy o
Mielżyńskich, grze planszowej, kole fortuny, zawodach sportowych. Wszystkie klasy wykonały plakaty, a
starsze napisały wiersze o Mielżyńskich. W kategorii klas 1-3 odpowiednie miejsca zajęli:
- miejsce klasa 3a
- miejsce klasa 2b
- miejsce klasa 1b

Natomiast w kategorii klas 4-8:
- miejsce klasa 5a
- miejsce jednocześnie klasa 4a i 8b.
Za zajęcie pierwszego miejsca uczniowie obejrzeli wybrany przez siebie film w Kinie za rogiem w
Siedlcu ufundowany przez GOK w Siedlcu, natomiast za 2 i 3 miejsce otrzymali odpowiednio bony o
wartości 100 zł i 50 zł ufundowane przez Radę Rodziców. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie atrakcyjnie
spędzili czas w szkole, przy tym zdobywając wiedzę i jednocześnie dobrze się bawiąc. Po trudnym okresie
pandemii i izolacji, była to również możliwość na przeprowadzenie gier zespołowych i wzmocnienie więzi
między uczniami i nauczycielami.
Wiersze o Mielżyńskich
Klasa 4A
"Chobienice, Chobienice piękne są jak Katowice.
Czy w folwarku, czy w Ostoi, gmach Mielżyńskich tutaj stoi.
Pan Ignacy na swej głowie czapkę ma jak w Maciejowie.
Ponad wejściem, ponad bramą herb Mielżyńskich malowany.
Konie, kościół, oficyna wszystko spod herbu Nowina.
Dookoła szkoły, lasy - wszystko sprawa dużej kasy.
Po powstaniu miecze, zbroje - posiadłości poniszczone.
Dzieci i dorośli wiedzieć chcą, czy istnieje tam w nich duch zły."
Klasa 4B
W Chobienicach pałac sto,
Może nie ma murów wielkich,
Lecz dużo wspomnień i legend wielkich.
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Potomnym pozostawiony,
Herbem i napisem nie sobie lecz następcom ozdobiony.
Ród Mielżyńskich herbu Nowina,
To dla regionu zasłużona rodzina.
Nowe sposoby gospodarowania włodarzy,
Przyniosły efekty i wiele wydarzeń
Klasa 5A
Ród Mielżyńskich w świecie znany
My go również dziś podziwiamy.
Mielżyńscy mieszkańcami Chobienic byli,
najokazalszą chałupę w Wielkopolsce postawili.
Zamek pół wieku stoi nieczynny
i czeka na fundatora, który uzdrowi te ruiny.
Legenda głosi, że stare są podziemia,
do których wstępu nikt oprócz ducha nie ma.
Może my je odwiedzimy
i dobrego ducha hrabiego zobaczymy.
A dzisiaj świetnie się bawimy
i historię nowiny też zwiedzimy.
Klasa 5B
Szanowne Państwo Mielżyńskich z Chobienic,
to wielki ród, gdzie mieszkali, spali i tańcowali.
Na miejscu dzisiejszego folwarku
znajdziemy mnóstwo atrakcji w Aquaparku.
A do dziś w oficynie duch sobie żyje,
gdzie były pralnie i piekarnie.
Przed pałacem w Chobienicach,
jest taki stary zwyczaj,
Maciej czapkę nosił jak zazwyczaj
i wielu ją pożyczał.
Klasa 6A
Wśród pól, łąk,
drzew i traw,
Mieszkał ród kochany nasz,
który historią bogatą obdarzył nas,
rodem Mielżyńskich tak się zwał.
Piękny pałac zbudowali,
który teraz podziwiamy
i ich historię wszyscy dobrze znamy.
Klasa 6B
Mielżyńscy w Chobienicach sobie żyli
i pięknie się gospodarzyli.
Pałac piękny mieli, tak jak sami chcieli.
Władcą tego pałacu był Maciej i Felicja,
a później Ignacy z Iwna.
Miał ogromny majątek: spichlerz, wapniarnie,
dwie gorzelnie i cegielnie.
Maciej mąż Konstancji nosił czapkę Maciejówkę,
później ta czapka atrybutem się stała.
Klasa 7B
Stary pałac w Chobienicach położony,
Dawniej był z każdej strony odnowiony.
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Mieszkał w nich ród Mielżyńskich,
znany wówczas każdemu z domów pobliskich.
Rodzina ta posiadała herb szlachecki Nowina,
a w tym roku się ją dumnie wspomina.
W naszych sercach Mielżyńscy pozostali,
pamiętają o nich starzy, młodzi i mali.
Klasa 8A
Nie sobie lecz potomnym.
Wesołą nowinę bracia słuchajcie
Majątek Mielżyńskich w Chobienicach zwiedzajcie.
Tam Franciszek Walenty z Krystyną ze Skaławskich
Kupił majątek, który stanowi dziś fajny zakątek.
W parku pałac, oficyna, gdzie rodziła się dziecina.
Ostoja to piękne miejsce,
Jest gdzie w niedzielę obiad zjeść.
Co by nie poszło w boczki, idź na basen zamknij oczy,
W spa niech masują Cię co dnia.
Pięć zbóż doda Ci urody, będziesz zawsze piękny i młody.
Klasa 8B
Na głębokiej fali szlacheckiego rodu,
obfite pałace z kwiatami na rogu.
W chobienickim parku ród Mielżyńskich wysławiano
a My teraz dbamy by o nich nie zapomniano.
Bogaty kasztelan kupił niegdyś majątek,
By jego potomek posiadł wyniosły zakątek.
Za czasów władcy Krzywoustego,
żył Nowina wierny sługa Bolesława.
Odważny jak Zawisza Czarny,
poświęcił zdrowie dla swego Pana.
Pewnie dlatego w herbie o nim wzmianka.
Po kilku latach w pałacu został Maciej Mielżyński
nosił on czapkę znaną Maciejówkę.
Ona przykrywała jego mądrą główkę.
Świetność pałacu niestety przeminęła
może jeszcze kiedyś powstaną tam arcydzieła.
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