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Nazwa obiektu

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

ZŁOTNIKI

GRÓB ANDRZEJA MIELĘCKIEGO
Kategoria

Powstania śląskie 1919-1921
1919
Adres
województwo / powiat
/ gmina
ulica / lokalizacja
opisowa

1

cmentarz wojenny / kwatera wojenna / mogiła zbiorowa / grób indywidualny….

WIELKOPOLSKIE / KALISKI / KOŹMINEK

CMENTARZ PARAFIALNY Złotniki 5

Właściciel / zarządca
terenu / działka nr

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Apostoła
i Ewangelisty w Koźminku / 300705_2.0021.41

Kwatera, rząd / ewent.
lokalizacja opisowa

W centrum cmentarza, na południowy-zachód
południowy
od świątyni /

Podstawowa informacja
o pochowanych

DZIAŁACZ SPOŁECZNY (OFIARA CYWILNA) Mielęcki
Andrzej

Datowanie

ok. 1920 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

110 x 82,5 x 213

Materiał

piaskowiec

51°47'28.5"N 18°21'28.5"E (51.791250, 18.357917)

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Grób wykonany z piaskowca w formie pomnika zwieńczonego krzyżem łacińskim. W
centralnej części znajduje się ryta inskrypcja zawierająca podstawowe informacje na temat
śmierci i lat życia Andrzeja Mielęckiego. Krzyż w swojej formie przypomina dwie
skrzyżowane drewniane belki.
Wymiary całego zespołu grobowego (szer. x głęb. x wys., w cm): 630 x 553 x 90; cokół
trzystopniowy: 110 x 82,5 x 12, 101 x 74 x 3,5, 75,5 (zwężający się ku górze do 58) x 61
(zwężający się do 43) x 107,5; krzyż 20 x 18 x 90 o rozp. 65,5 i średnicy 14.
--Inskrypcje:
ŚP
DR ANDRZEJ MIELĘCKI
ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ MECZEŃSKĄ
ZA SPRAWĘ NARODOWĄ
W KATOWICACH D. 17 SIERPNIA 1920 R
PRZEŻYWSZY LAT 54
ŚPIJ SPOKOJNIE DUCHU JASNY
RYCERZU POLSKI
BEZ STRACHU I SKAZY

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
Bibliografia
konserwatorskie
Odrestaurowany z inicjatywy radnych gminy Koźminek w 30-lecia nadania Szkole Podstawowej w Koźminku imienia dr
Andrzeja Mielęckiego [w:]
roku 2006.
http://www.kozminek.pl/kozminek/pl/informacje/archiwuminformacje-2017/30-lecia-nadania-szkole-podstawowej-wObecny stan techniczny grobu – dobry, wymaga
kozminku-imienia-dr-andrzeja-mieleckiego-rnrn.html (dostęp
czyszczenia ze względu na położenie pod drzewami, słabo
15.03.2019)
widoczny napis na tablicy inskrypcyjnej.
Wspomnienie – dr Andrzej Mielęcki [w:]
http://wlkp24.info/wspomnienie/w-mielecki-andrzej-c7813/
(dostęp 15.03.2019)

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Andrzej Mielęcki urodził się 30.11.1864 r. w majątku
Hucisko koło Piotrkowa. Dzieciństwo i młodość spędził
w Koźminku pod Kaliszem. Z zawodu był lekarzem; działał
aktywnie w polskich organizacjach społecznych na
niemieckim Górnym Śląsku; pełnił funkcje delegata na Sejm
Dzielnicowy w Poznaniu. Został zamordowany przez
niemieckich bojówkarzy podczas udzielania pomocy rannym
Niemcom w czasie zamieszek w Katowicach w dniu
17.08.1920 r., wywołanych w sytuacji prognozowanego
upadku Polski w wojnie z bolszewicką Rosją. Jego
Załączniki
skatowane ciało zostało wrzucone do rzeki Rawy.
Dokumentacja fotograficzna – stan na 25.12.2017 r. i Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się w Sosnowcu w dniu
25.08.1920 r., następnie trumnę z ciałem przewieziono i
16.03.2019 r. – w wersji elektronicznej.
pochowano na cmentarzu w Złotnikach koło Koźminka.
Grób Andrzeja Mielęckiego znajduje w centrum rodzinnego
zespołu grobowego o wyraźnie wydzielonym układzie; ma
charakter pochówku i upamiętnienia indywidualnego.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

David Langner, 19.03.2019 r.

