
OŚWIADCZENIE

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszonego przez Sejmik Województwa Śląskiego Roku Henryka Sławika

Na podstawie § 20 ust.1 Regulaminu Rady Miasta Katowice stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Miasta 
Katowice (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2012r., poz. 6007 z późn.zm.)

Henryk Sławik (1894-1944), powstaniec śląski, socjalista, radny w Radzie Miejskiej Katowic (1927-
1929), redaktor "Gazety Robotniczej", Przewodniczący Polskiego Komitetu Obywatelskiego na terenie 
Królestwa Węgier w latach II wojny światowej. Odznaczony Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata i - jako trzeci Ślązak po Prymasie Auguście Hlondzie i Wojciechu Korfantym - Orderem Orła 
Białego 

Rada Miasta Katowice 
oświadcza: 

1. Henryk Sławik należał do najbardziej wartościowych postaci w historii miasta Katowice. Swą walką 
o sprawiedliwość społeczną zyskał uznanie w okresie międzywojennym, a zdobyte podczas tej działalności 
doświadczenie umożliwiło mu w latach wojny skuteczne sprawowanie funkcji Przewodniczącego Polskiego 
Komitetu Obywatelskiego. Pomoc udzielana uchodźcom z Polski, w tym ocalenie przed niechybną zagładą 
tysięcy Żydów, we współpracy z wysokim urzędnikiem węgierskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
Józefem Antallem przyniosła mu, z jednej strony, wdzięczność i uznanie, z drugiej prześladowanie. Został 
aresztowany po wkroczeniu Niemców na Węgry i stracony przez nich w Mauthausen w 1944 roku. 

2. Henryk Sławik zdał egzamin nie tylko z człowieczeństwa, patriotyzmu ale i pozostał nad życie wierny 
męskiej przyjaźni. W obliczu śmierci, poddany torturom, ocalił węgierskiego przyjaciela, na którego grobie, dla 
wyrażenia wdzięczności, widnieje dziś napis POLONIA SEMPER FIDELIS. 

3. Miasto Katowice, dla upamiętnienia postaci i czynów, wzniesie pomnik Henryka Sławika i jego 
węgierskiego przyjaciela Józefa Antalla będący współczesnym symbolem przyjaźni polsko-węgierskiej. 

4. Apelujemy do katowickich szkół, placówek kultury i oświaty by w aktywny sposób włączyły się 
w popularyzowanie postaci Henryka Sławika i jego dokonań we współpracy z Józefem Antallem jako 
przykładu zachowań szlachetnych i heroicznych. Są one nie tylko wskazówką dla potomnych ale i powodem do 
dumy dla mieszkańców naszego Miasta, regionu i całej Polski. 

5. Zachęca się wszystkich mieszkańców Katowic do włączenia się w obchody związane z ogłoszonym 
przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2014 Rokiem Henryka Sławika. 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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