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W nat³oku wydarzeñ i uroczystoœci, jakie mia³y miejsce na prze³omie sierpnia i wrzeœnia, prawie bez
echa, wrêcz niezauwa¿ona minê³a szeœædziesi¹ta pi¹ta rocznica zamordowania w obozie w Mauthausen
Henryka S³awika, który na Wêgrzech podczas II wojny œwiatowej uratowa³ ¿ycie dziesi¹tkom tysiêcy Po-
laków i ponad piêciu tysi¹com polskich ¯ydów. Henryk S³awik, mimo ¿e za swe czyny stawiany jest w je-
dnym rzêdzie z Iren¹ Sendler czy Oskarem Schindlerem, zosta³ zapomniany przez historiê. W ho³dzie
tak zacnej osobie pragniemy przybli¿yæ postaæ Henryka S³awika.

Henryk S³awik urodzi³ siê w 1894 r. w Szerokiej, miejscowoœci pomiêdzy Jastrzêbiem i Rybnikiem,
dzisiaj jest to dzielnica Jastrzêbia-Zdroju. Od urodzenia zwi¹zany by³ ze Œl¹skiem. Jako bliski
wspó³pracownik Wojciecha Korfantego walczy³ we wszystkich trzech powstaniach œl¹skich. By³ wielo-
letnim redaktorem naczelnym „Gazety Robotniczej”, organizowa³ uniwersytety robotnicze i kluby spor-
towe. By³ tak¿e radnym Katowic oraz d³ugoletnim pos³em Sejmu Œl¹skiego. Zosta³ te¿ wybrany na
prezesa Syndykatu Dziennikarzy Œl¹skich i pozostawa³ nim przez trzy kadencje. W lipcu 1928 r. poœlu-
bi³ Jadwigê Purzyck¹. W 1930 r. urodzi³a im siê córka Krystyna.

Ze wzglêdu na swoj¹ dzia³alnoœæ na Œl¹sku oraz obronê Œl¹ska przed Niemcami Henryk S³awik zmu-
szony by³ do opuszczenia kraju w roku 1939 i uda³ siê na przyjazne Polakom Wêgry. Tam spotka³ Józefa
Antalla seniora, delegata rz¹du wêgierskiego, nazywanego w naszym kraju Ojczulkiem Polaków. Sta³
siê bliskim jego wspó³pracownikiem i razem z nim, kieruj¹c polskim Komitetem Obywatelskim, zacz¹³
organizowaæ pobyt na Wêgrzech przybywaj¹cym z Polski rodakom. Pomog³o mu w tym przedsiêwziêciu
przyznanie w 1940 r. formalnych pe³nomocnictw rz¹du RP na wychodŸstwie. Dziêki staraniom tych
dwóch ludzi otwarto w Balatonboglár polskie gimnazjum, gdzie kszta³ci³a siê polska m³odzie¿.

W miejscowoœci Vámosmikola powsta³ specjalny obóz dla polskich oficerów ¿ydowskiego pochodze-
nia. Obóz ten by³ stworzony przez w³adze wêgierskie. Starania S³awika spowodowa³y, ¿e usuniêto stam-
t¹d proniemieckiego komendanta i, jak siê uwa¿a, dziêki temu wszyscy zamkniêci w tym obozie
¿o³nierze prze¿yli wojnê. W 1943 r. po likwidacji getta warszawskiego na Wêgry dotar³a olbrzymia fala
¯ydów, którym uda³o siê uciec z okupowanej Polski. Ludziom tym wci¹¿ grozi³o œmiertelne niebezpie-
czeñstwo, z dokumentami stwierdzaj¹cymi ich ¿ydowskie pochodzenie byli niejako skazani na pewn¹
œmieræ. Wówczas Henryk S³awik wraz z Józefem Antallem rozpoczêli masow¹ akcjê wystawiania tym
osobom nowych dokumentów, które stwierdza³y ich polsk¹ narodowoœæ i rzymsko-katolickie wyznanie.
Pomagali mu polscy oraz wêgierscy ksiê¿a, wyposa¿aj¹c ludzi w metryki chrztu.

Henryk S³awik organizowa³ pomoc dla internowanych wojskowych i dla uchodŸców cywilnych, po-
maga³ w wyjazdach na Zachód, zorganizowa³ te¿ obóz dla polskich ¿ydowskich sierot w wieku od czte-
rech do osiemnastu lat, oficjalnie nazwany obozem dla sierot po polskich oficerach.

Kiedy wojska hitlerowskie szykowa³y siê do wkroczenia na Wêgry, Henryk S³awik móg³ wraz z rodzi-
n¹ ratowaæ siê wyjazdem do Szwajcarii, ale nie potrafi³ pozostawiæ bez opieki tysiêcy ludzi, którzy po-
trzebowali jego pomocy. W lecie 1944 r., ju¿ po wkroczeniu Niemców na Wêgry, aresztowano jego ¿onê
Jadwigê. On sam, ukrywaj¹c siê, nie zaprzesta³ swojej akcji pomocy innym. Wydany przez Polaka zdraj-
cê, zosta³ aresztowany. W œledztwie nie wyda³ aresztowanego równie¿ Antalla. By³ bity i torturowany, na-
stêpnie zosta³ przetransportowany do obozu w Mauthausen, gdzie 25 sierpnia 1944 r. zosta³ rozstrzelany.
Œwiadkowie egzekucji twierdzili, ¿e w ostatniej chwili ¿ycia krzykn¹³ „Niech ¿yje Polska!”. By³o to szeœæ-
dziesi¹t piêæ lat temu.

¯ona Henryka S³awika prze¿y³a obóz w Ravensbrück i miesi¹c po zakoñczeniu wojny zamieszka³a
w Katowicach. Córka Krystyna, po odnalezieniu przez Józefa Antalla, do³¹czy³a do matki w Polsce.

W warunkach konspiracji nie prowadzono oczywiœcie pisemnej ewidencji, ale ocenia siê, ¿e Henryk
S³awik, oprócz udzielenia pomocy niezliczonej rzeszy obywateli polskich, uratowa³ piêæ tysiêcy ¯ydów.
Czyn ten sprawi³, ¿e Henryk S³awik otrzyma³ poœmiertnie w 1990 r. w Jerozolimie tytu³ Sprawiedliwego
Wœród Narodów Œwiata. Szkoda tylko, ¿e w Polsce fakt odebrania nagrody przez córkê Krystynê w Yad
Vashem pozosta³ niezauwa¿ony. A by³a to wspania³a okazja, by odœwie¿yæ pamiêæ o Henryku S³awiku,
pamiêæ, która zaginê³a wraz z zakoñczeniem II wojny œwiatowej.

Popularyzatorem postaci Henryka S³awika by³ ambasador RP na Wêgrzech Grzegorz £ubczyk, który
jest jednym z za³o¿ycieli Stowarzyszenia „Henryk S³awik – Pamiêæ i Dzie³o”. Pan Grzegorz £ubczyk jest
autorem dwóch ksi¹¿ek o Henryku S³awiku: „Polski Wallenberg. Rzecz o Henryku S³awiku” oraz „Hen-
ryk S³awik. Wielki zapomniany Bohater Trzech Narodów”. Grzegorz £ubczyk powiedzia³ o Henryku S³a-



wiku, ¿e nie dzieli³ on ludzi wed³ug pochodzenia czy wyznania, rozró¿nia³ tylko dwie ich kategorie:
dobrych i z³ych. Tym samym da³ dowód, ¿e jego wartoœci chrzeœcijañskie nie by³y na pokaz i ca³y czas
wciela³ je w ¿ycie.

Wszystkie formy dzia³alnoœci, które prowadzi obecnie stowarzyszenie, nale¿y wspieraæ, tak ¿eby ju¿
nigdy czyny tej niezwyk³ej postaci nie zosta³y zapomniane.
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