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Wystąpienie dr n. med. Jacka Kozakiewicza wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej                      

i Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach na uroczystym sympozjum w Sali Sejmu 

Śląskiego z okazji  100-lecia  bohaterskiej śmierci  dr. Andrzeja Mielęckiego i  wybuchu            

II Powstania Śląskiego – 17 sierpnia 2020 r.  

 

 

Andrzej Mielęcki - lekarz, polski działacz narodowy na Górnym Śląsku 

 

       Andrzej Mielęcki urodził się 30 listopada 1864 roku w wielkopolskiej rodzinie 

ziemiańskiej w majątku Hucisko (obecnie Kaliskie) w ówczesnej guberni piotrkowskiej 

Królestwa Polskiego.  

Jego rodzicami byli Tertulian Mielęcki (1840-1906) i Laura Biernawska (ur. 1842-1885).  

Oboje pochodzili z rodzin posłów i senatorów do Sejmu Wielkiego. 

Andrzej miał troje rodzeństwa: starszą siostrę Wiktorię Emilię (1863-1919), młodszą od 

siebie Marię Antoninę (1868-1930), najmłodszy był brat Stanisław Józef (1874-1922).                                   

Po ślubie Mielęccy przebywali najpierw w Kaliszu, skąd ok. 1863/64 przenieśli się do (być 

może dzierżawionego) majątku Hucisko.                                                                                                                

Jednak już w 1865 rodzina przeprowadziła się do Koźminka niedaleko Kalisza  i zamieszkała 

w tamtejszym dworze, podarowanym im przez ojca Laury. 

       Po ukończeniu szkoły elementarnej w Koźminku, rozpoczął naukę w Królewskim 

Katolickim Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim. Gimnazjum było wyjątkową szkołą, 

która miała na pewno wpływ na ukształtowanie przyszłej postawy Mielęckiego. Wobec 

wzrastającego udziału ludności polskiej w Ostrowie konieczne stało się wybudowanie szkoły 

z polskim językiem wykładowym. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 14 kwietnia 1845 r. Było 

to pierwsze polskie gimnazjum w południowej Wielkopolsce. W jego powstanie mocno 

zaangażowane było całe społeczeństwo ostrowskie. Prym wiedli tutaj założyciele: ksiądz Jan 

Kompała, który szkole poświęcił majątek i zdrowie. Pierwsza nazwa szkoły to Królewskie 

Katolickie Gimnazjum, z czasem zaczęto jednak nazywać ją  Polskimi 

Atenami i Wielkopolską Szkołą Edukacji Narodowej – była kuźnią polskich kadr i ośrodkiem 

walki z germanizacją. Wśród rzeszy wybitnych absolwentów  tej szkoły  chciałbym  

wymienić  wybitnego internistę prof. Jaworskiego , wspaniałego językoznawcę  prof. Kalinę ,  

Rektora  Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie  czy  tez  prof. Andrzeja Kierzka                    

z Wrocławia, nieocenionego dla  upamiętniania dla historii medycyny.  

       Przyszły doktor Mielęcki studiował medycynę w Berlinie prawdopodobnie w Akademii 

Medycznej Charité Uniwersytetu Berlińskiego i w Monachium – prawdopodobnie był 

studentem Uniwersytetu Medycznego Ludwika  i Maksymiliana (w czasach Mielęckiego 

funkcjonowały tylko wymienione uczelnie). Dyplom doktora nauk medycznych uzyskał                     

w 1893 na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Lipsku. 

       Początkowo pracował w Saksonii, jako specjalista ginekolog i położnik,                                  

 a następnie podjął praktykę lekarską w Zagłębiu Dąbrowskim (w zaborze rosyjskim). 

       W 1899 zamieszkał w Katowicach, gdzie na 36 lekarzy w tym mieście był jednym                 

z trzech Polaków. Katowicka książka adresowa z 1910 r. podaje, że mieszkanie lekarza 

chorób kobiecych Andrzeja Mielęckiego znajdowało się przy Friedrichstrasse 5 (późniejsza 

Warszawska). Cztery lata później – w 1914 r. w analogicznej książce znajdujemy informacje, 

że Mielęcki mieszkał przy Sedanstrasse 6 (w 1922 roku przemianowano ją na ul. Andrzeja 

Mielęckiego).Ostatnim miejscem zamieszkania stała się ponownie Friedrichstrasse 6 

(obecnie Warszawska 10). Mieszkanie doktora znajdowało się w kamienicy na drugim 

piętrze. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/14_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1845
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gimnazjum
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       W Katowicach przejął praktykę lekarską po dr Janie Oświęcimskim. Ponieważ miał 

spory dorobek naukowy, a swą wiedzę pogłębiał w klinikach szwajcarskiej Genewy (1917-

1918), za swoją fachową postawę ceniony był zarówno przez pacjentki polskie, jak                         

i niemieckie. Zasłynął z tego, że od ubogich pacjentek nie pobierał honorarium. 

Gorzej traktowany był natomiast przez śląskie kasy chorych administrowanych przez 

Niemców, którzy nie dopuszczali Polaków do pracy w szpitalach.  W końcu udało mu się 

objąć posadę lekarza w Szpitalu św. Elżbiety w Katowicach, gdzie pracował aż do śmierci. 

       W 1902 roku poślubił Litwinkę - Annę Przyborę (ok. 1884 – 1933). Z ich małżeństwa 

urodziła się rok później jedyna córka Irena Helena (1903 – 1987). Anna wspierała działalność 

społeczną i narodową męża, sama była aktywną działaczką Towarzystwa Polek                             

w Katowicach. 

       Nie bez przyczyny Niemcy nazywali A. Mielęckiego „wielkim polskim agitatorem” (lub 

„wielkopolskim” - co sugerowało obcy najazd). Brał aktywny udział w życiu oświatowym                   

i gospodarczym Katowic.  

       Był członkiem  Towarzystwa Szerzenia Elementarzy Polskich na Śląsku im. Ks. Roberta 

Engla w Bytomiu (1900 r. ). W latach 1904 – 1907 r. – pełnił funkcję członka zarządu Spółki 

Budowlanej, której celem było wybudowanie w Katowicach Domu Polskiego na siedzibę 

polskich stowarzyszeń. 

       Współzałożyciel i wieloletni prezes Towarzystwa Lekarzy Polaków na Śląsku (1908 r.). 

Walczył o wolny  wybór lekarzy do śląskich kas chorych opanowanych przez Niemców. 

Warto dodać, że Towarzystwo poza podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, oświatowych              

i naukowych spełniało także rolę społeczno-polityczną Towarzystwo działało do roku 1951 

(od 1945 r. pod nazwą Śląskie Towarzystwo Lekarskie). Założył je dr Józef Rostek (1859 –

1929), lekarz z Raciborza, jeden z najwybitniejszych śląskich działaczy narodowych.  

       W 1909 r.  z jego inicjatywy powstała firma Eksport Śląski w konkurencji dla 

niemieckich biur zbytu węgla i koksu na Polskim rynku, a rok później w 1910 r. został 

powołany do Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Siemianowicach  

        

       Aktywnie działał w wielu polskich organizacjach narodowych i oświatowych na terenie 

Katowic, m.in. gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i propagujących kulturę 

polską Czytelni Ludowych. Warto nadmienić, że Katowicka sekcja Sokoła odnosiła liczne 

sukcesy sportowe w II RP. I zlot dzielnicowy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” odbył 

się na Zadolu w Katowicach 15 sierpnia 1920 r. 

       Przed wybuchem I powstania śląskiego opiekował się tajnymi kółkami gimnazjalnymi 

polskiej młodzieży i prowadził zakonspirowany kurs sanitarny w Polskiej Organizacji 

Wojskowej Górnego Śląska w ramach przygotowań do powstania. Prawdopodobnie 

sprowadzał także broń z Polski na Górny Śląsk. 

       Jako przedstawiciel ludności polskiej wchodził w skład Centralnego Komitetu Pomocy 

dla Dzieci w Katowicach - współpracował z amerykańskimi towarzystwami charytatywnymi, 

organizując pomoc dla dzieci śląskich po pierwszym powstaniu przebywających w obozach 

dla uchodźców w Sosnowcu. 

       W dowód wdzięczności władze niemieckie nadały Mielęckiemu jako zasłużonemu 

lekarzowi (pierwszemu z Polaków) tytuł "radcy sanitarnego".                                                                                               

       Działał też w komitecie Wykładów Ludowych im. Adama Mickiewicza  i Towarzystwie 

Czytelni Ludowych.  

     

       W 1918 roku, gdy kończyła się I wojna światowa i rozpadała Rzesza Niemiecka,                              

w Poznaniu powstał Polski Sejm Dzielnicowy, do którego delegatem był dr Mielęcki. Sejm 

powołał wówczas Naczelną Radę Ludową. Po powrocie na Śląsk Mielęcki wszedł również              

w skład Powiatowej Rady Ludowej w Katowicach. 
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       Na początku 1919 roku został członkiem  mającej przygotować zbrojne powstanie - 

Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Dla jej członków zorganizował 

konspiracyjny kurs pierwszej pomocy. W jego prywatnym mieszkaniu odbywały się 

spotkania POW z emisariuszami wojskowymi z Warszawy.  

       Tuż przed wybuchem I powstania śląskiego w sierpniu 1919 r. Mielęcki za udział                             

w manifestacji  został aresztowany przez Niemców jako zakładnik. Po uwolnieniu Mielęcki 

podjął współpracę z Centralnym Biurem Informacyjnym zajmującym się obroną prawną 

prześladowanych przez Niemców Górnoślązaków. Materiały dowodowe w tym świadectwa 

lekarskie doktora Mielęckiego spowodowały przyjazd Komisji Koalicyjnej na Górny Śląsk 

dla zbadania sytuacji na tym terenie.                                                                                                                                                   

       W listopadzie 1919 roku został radnym Rady Miejskiej Katowic, w której był 

przewodniczącym frakcji polskiej.  

        Z początkiem 1920 roku wszedł w skład Polskiego Komitetu Plebiscytowego                                     

w Katowicach. Siedzibą Komitetu w Katowicach był hotel „Deutsches Haus” (na rogu                  

ul. Plebiscytowej i Wojewódzkiej). 

      Feralnego 17 sierpnia 1920 r. w Katowicach doszło do zamieszek wywołanych przez 

Niemców na wieści z frontu wojny polsko-bolszewickiej i fałszywe informacje niemieckiej 

prasy o wkroczeniu Sowietów do Warszawy oraz przewidywanego rychłego upadku państwa 

polskiego. Bojówkarze niemieccy zaatakowali przy ul. Warszawskiej siedzibę powiatowego 

inspektora Międzysojuszniczej Komisji płk. Williama Blancharda. Żołnierze francuscy użyli 

broni zabijając i raniąc atakujących.                                                                                                                                 

       Córka Mielęckiego, Irena Temlerowa wspominała, że gdy na ulicy padły strzały, ojciec 

jej przyjmował w domowym gabinecie pacjentki. Chwilę później do mieszkania wpadli jacyś 

ludzie i kazali ojcu iść opatrywać rannych. Zabierając opatrunki, wybiegł z domu w białym 

lekarskim kitlu, jednak po jakimś czasie wrócił cały we krwi po większą ilość nowych 

opatrunków. Zjawiła się też straż „zielonych”, jak nazywano niemiecką policję Sipo. Nagle 

wbiegła gosposia z krzykiem, że ludzie chcą zamordować doktora i jego rodzinę. Wtedy 

zjawił się jeden z sąsiadów i kazał żonie i córce doktora schronić się  w jego mieszkaniu 

przed rozwścieczonym tłumem. Nie znajdując nikogo, bojówkarze zaczęli dewastować 

mieszkanie. Wieczorem tego samego dnia przeprowadzono żonę i córkę doktora przez 

zieloną granicę do Sosnowca.                                                                                                                                                                               

Wbrew obiegowym opiniom dr Mielęcki nie opatrywał rannych na ulicy, ale                                          

w pobliskiej szkole wydziałowej (na ul. Szkolnej 5-7). Prawdopodobnie kiedy Doktor 

wychodził po raz drugi z domu z nowym zapasem środków opatrunkowych, ktoś                           

z rozszalałego tłumu oskarżył go o to, że wcześniej wyrzucił z okna swojego mieszkania 

granat. Tu prawdopodobnie przed kamienicą na ulicy zadano mu pierwszy cios nożem. 

Bojówkarze prawdopodobnie też w ogóle nie mieli świadomości, że udzielał pomocy ich 

kolegom. Ktoś wezwał ambulans, ale poważnie ranny Mielęcki do szpitala nigdy nie 

dojechał. W niejasnych okolicznościach na ul. Szkolnej ambulans został zatrzymany, rannego                            

dr Mielęckiego skatowano, a zmasakrowane ciało wrzucono do pobliskiej Rawy, która  

wówczas  wyglądała  całkiem inaczej niż dziś .  

      Dr Andrzej Mielęcki nie był jedyną ofiarą zamieszek. Tego samego dnia bojówkarze 

zdemolowali siedzibę polskiego komitetu plebiscytowego w Katowicach w hotelu 

„Deutsches Haus” (na rogu ul. Plebiscytowej i Wojewódzkiej), w trakcie którego brutalnie 

pobito dr. Henryka Jarczyka. (kierował Polskim Komisariatu Plebiscytowym w Katowicach).                       

Dr Jarczyk po II wojnie światowej założył i zorganizował szpital miejski w Siemianowicach 

Śląskich.  

      Po tragicznym zabójstwie polskiego doktora i kolejnych napadach niemieckich bojówek 

na polskie sklepy, redakcje gazet i lokale wyborcze Komisja Plebiscytowa ogłosiła stan 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Jarczyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Komisariat_Plebiscytowy
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oblężenia, a Polska Organizacja Wojskowa wydała  w nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 rozkaz 

rozpoczęcia II powstania śląskiego.                                                                                                                                                              

       Władze alianckie nie zgodziły się na zorganizowanie uroczystości pogrzebowych                        

dr Mielęckiego w Katowicach. Słusznie obawiano się rozruchów. Dlatego też ceremonię 

przeniesiono do Sosnowca. 25 sierpnia we wczesnych godzina rannych 15-tysięczny kondukt 

pogrzebowy ruszył przez Zawodzie, Bogucice, Roździeń i Szopienice do granicy, gdzie po 

jej przekroczeniu oczekiwały rzesze zagłębiowskiego społeczeństwa, przedstawiciele władz 

państwowych i wojsko. Po mszy św. I licznych przemówieniach, zwłoki zostały 

odtransportowane w rodzinne strony. 

      Dr Andrzej Mielęcki spoczywa na cmentarzu w Złotnikach koło Koźminka. Inskrypcja na 

nagrobku mówi: Ś.P. Dr Andrzej Mielęcki zginął śmiercią męczeńską za sprawę narodową               

w Katowicach  dnia 17 sierpnia 1920 roku (…).  Śpij spokojnie Duchu Jasny, Rycerzu Polski 

bez strachu i skazy.                                                                                                                                                                       

W 2020 roku Śląska Izba Lekarska pokryła koszty odnowienia nagrobka, co zostało 

upamiętnione specjalną tabliczką informacyjną: Renowację nagrobka dr med. Andrzeja 

Mielęckiego  działacza narodowego i społecznego, patrona Domu Lekarza w Katowicach 

zamordowanego przez bojówkarzy niemieckich podczas udzielania pomocy rannym 

sfinansowała ŚIL w Katowicach. 

W  kruchcie kościoła pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku z inicjatywy rodziny 

Mielęckich powieszono pamiątkową tablicę z inskrypcją: 

„ Dr Andrzej Mielęcki ur. 1865 zginął w Katowicach 17 VIII 1920 r.  Legł od zdradzieckiej 

ręki Prusaka męczeńską i bohaterską śmiercią, okupując wolność ukochanej życiem                       

i bronionej czynem Ojczyzny. Rodacy” 

 

NON OMNIS MORIAR 

        W 1920 utworzono fundację jego imienia. Z zebranych pieniędzy nadesłanych z całej 

Polski otwarto Sierociniec jego imienia w Katowicach. Na konto budowy sierocińca wpłacały 

osoby prywatne, instytucje i towarzystwa, m.in. Centralny Komitet Plebiscytowy                                   

w Warszawie, Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny w Warszawie, Komitet Obrony 

Kresów Wschodnich we Lwowie, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech 

Trąmpczyński.                                                                                                                                                                                

W budynku dawnego sierocińca obecnie znajduje się placówka opiekuńczo – wychowawczą 

– Dom Dziecka „Stanica” na ul. Plebiscytowej 46 

       Rok po śmierci dr Andrzeja Mielęckiego w serii zasłużonych na Górnym Śląsku 

Polaków znalazła się pocztówka z jego podobizną. Zysk ze sprzedaży przeznaczony był na 

wspomniany wcześniej Sierociniec w Katowicach.                                                                                                                              

W 1922 roku ulicę Sedanstrasse przy której mieszkał Doktor przemianowano na ul. Andrzeja 

Mielęckiego. 

W 1962 roku na frontonie kamienicy, w której mieszkał dr Mielęcki wojewoda śląski Jerzy 

Ziętek uroczyście odsłonił tablicę pamiątkową: „W tym domu mieszkał dr med. Andrzej 

Mielęcki bojownik o polskość Śląska został zamordowany przez bojówki niemieckie 17 VIII 

1920 co przyspieszyło wybuch powstania śląskiego - społeczeństwo miasta Katowic”. 

Jest  patronem szkoły w Koźminku oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Katowicach 

mieszczących się przy ul. Szkolnej 5. W 2005 odsłonięto jego portret w galerii sławnych 

wykładowców i absolwentów Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim, wykonany 

przez Tadeusza Gaworzewskiego.  Jego imię noszą szpitale w Chorzowie i Katowicach. Na 

dziedzińcu Szpitala Klinicznego przy ul. Francuskiej upamiętniono postać Doktora 

popiersiem  na granitowym cokole. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/2005
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_Liceum_Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce_im._Jana_Kompa%C5%82%C5%82y_i_Wojciecha_Lipskiego_w_Ostrowie_Wielkopolskim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Gaworzewski
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Dzięki staraniom organizacji i instytucji społecznych, w tym ŚIL i Zarządu Oddziału 

Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w2004 roku, nieopodal miejsca Jego śmierci stoi 

pamiątkowy obelisk autorstwa Jacka Kicińskiego. Pomnik stanowi w głównej mierze 

nieociosaną bryłę granitu z umieszczoną centralnie tablicą pamiątkową. 

 

W 2005 roku uchwałą XXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy nadano Domowi Lekarza, siedzibie 

Śląskiej Izby Lekarskiej, imię dr Andrzeja Mielęckiego. W tym samym roku odsłonięty 

został portret Doktora, autorstwa Zbigniewa Blukacza. 

Napis na tabliczce obok portretu głosi:  

Dr Andrzej  Mielęcki (1864-1920) działacz narodowy, patron Domu Lekarza w Katowicach. 

Współzałożyciel i wieloletni prezes Towarzystwa Lekarzy Polaków na Śląsku. Zamordowany 

17 VIII 1920 r. w Katowicach przez bojówkarzy niemieckich, gdy spieszył z pomocą rannym 

uczestnikom antypolskich zamieszek. Lekarz wierny przysiędze Hippokratesa, aż po ofiarę 

własnego życia. 

 

Dr Andrzej Mielęcki był jednym z najbardziej znanych działaczy narodowych Górnego 

Śląska na początku XX wieku i jednym z 3 lekarzy Polaków w Katowicach.  Jego śmierć 

była jedną z przyczyn wybuchu II powstania śląskiego. Niezależnie od miejsca i grozy 

wydarzeń zawsze był tam, gdzie ludzie potrzebowali pomocy. Uważał, że posłannictwem 

lekarza jest ratowanie ludzi, nawet za cenę swojego życia. Niezależnie od tego, kim był 

pacjent.  

Dzisiejsza  uroczystość , podczas której  wracamy do wydarzeń  sprzed 100  laty , winna  być 

także  szczególna  lekcją  dla  nas wszystkich. Niech wielka  postać  dr Andrzeja Mileckiego 

będzie szczególnym wyzwaniem na  przyszłe lata. 

Oby bliskie nam były czasy, kiedy w polskim życiu społecznym dominować będą Ci, którzy   

są prawdziwymi autorytetami w swoich środowiskach zawodowych czy społecznościach 

lokalnych. A tych w Naszej Ojczyźnie nie brakuje! Wybitnych lekarzy, adwokatów, 

prawników, inżynierów, farmaceutów, architektów, pielęgniarek i przedstawicieli wielu 

innych profesji. Oby Oni mogli wypowiadać się w ważnych dla Polaków i naszego kraju 

sprawach, zastępując tych, którzy uważają, że znają się na wszystkim najlepiej, a naprawdę 

reprezentują  niewiele. 

Chwała  Bohaterom, niech pamięć o Nich  trwa wiecznie! 

 

 

 

 

 

Po  wystąpieniu  dr Jacka Kozakiewicza  przedstawiono film Śląskiej Izby Lekarskiej                   

pt. „Lekarze na rzecz niepodległości – wybrane sylwetki bohaterów powstań śląskich”. 

 

Film jest dostępny na stronie You Toube SIL Katowice :  

https://www.youtube.com/watch?v=ygAMAeySdq8 

 

 

 


