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Na terenie powiatu skierniewickiego był jedną z najbardziej popu
larnych, szanowanych i cenionych postaci, toteż za trum ną podążyły ji- 
czne rzesze na miejsce jego wiecznego spoczynku.

3.

Jan Mildner

Adwokatura śląska poniosła ostatnio bolesną stratę. Dnia 18 grudnia 
1960 r. odszedł jeden z najwybitniejszych przedstawicieli starszej ge- 
neralicji adwokatów śląskich, adwokat J a n  M i l d n e r ,  człowiek 
zacny i prawy, mogący się poszczycić zasługami nie tylko w swoim za
wodzie, ale również na niwie społecznej.

Urodzony w roku 1887 w Urbanowicach, pow. (pszczyńskiego, po 
ukończeniu wyższych studiów prawniczych uzyskał w r. 1915 kwalifi
kacje sędzio wsko-adwokackie.

W r. 1920 został przewodniczącym Rady Robotniczo-Żołnierskiej 
w Pszczynie. Wkrótce potem dał się -poznać jako jeden z czołowych lu
dzi przygotowujących plebiscyt na Górnym Śląsku. Był komisarzem ple
biscytowym na powiat pszczyński, a następnie katowicki. Na tym  polu 
położył znaczne zasługi dla polskości, toteż ipo przejęciu przez Państwo 
Polskie suwerenności na przyznanej Polsce części Górnego Śląska został 
mianowany starostą katowickim. Stanowisko to piastował przez 2 la
ta, po czym powrócił do adwokatury, nie przestając być czynny zarów
no politycznie, jak i społecznie.

Podczas wojny nie wyrzekł się polskości. Musiał opuścić Górny 
Śląsk, a majątek jego został Skonfiskowany przez okupanta.

Po wojnie powrócił w swe ojczyste strony i przez kilka lat był sędzią 
Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach. Potem znów 
przeniósł się do adwokatury. Zawód swój wykonywał chlubnie i pod 
każdym względem wzorowo aż do końca swego niełatwego a zarazem 
znojnego życia.

Pogrzeb adwokata Jana Mildnera odbył się dnia 21 grudnia 1960 r. 
w Katowicach. Zmarłego pożegnał nad grobem dziekan Katowickiej Ra
dy Adwokackiej d r Karol Stach.

Zmarły pozostawił po sobie trw ałe wspomnienie nie tylko w  gronie 
adwokatów, ale również wśród szerokich warstw społeczeństwa ślą
skiego. ,


