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Protokół ósmego posiedzenia Zespołu Senatorów Województwa Śląskiego 

 

 

 

Dnia 5 czerwca 2014 r. o godzinie 15.00 w sali 182 odbyło się posiedzenie Zespołu 

Senatorów Województwa Śląskiego z udziałem pana Grzegorza Łubczyka, wieloletniego 

korespondenta polskiej prasy w Budapeszcie, Ambasadora RP na Węgrzech w latach  

1997 – 2001. Gość zespołu zaprezentował senatorom historię jednego z wybitnych 

bohaterów II wojny światowej – Henryka Sławika – uhonorowanego pośmiertnie tytułem 

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata przez izraelski Instytut Yad Vashem za uratowanie 

ponad 5 tysięcy osób narodowości żydowskiej. Pan Łubczyk poinformował uczestników 

posiedzenia o działaniach zmierzających do przyjęcia okolicznościowej uchwały, przez 

parlament polski i węgierski, w 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika. Senatorowie zostali 

też poinformowani o działaniach zmierzających do zrealizowania filmu o bohaterach tych 

czasów tj. o Henryku Sławiku i Józefie Antalli – węgierskim społeczniku zaangażowanym 

w niesienie pomocy uchodźcom przybyłym na Węgry po klęsce wrześniowej roku 1939.  

W rolę Henryka Sławika ma wcielić się Krzysztof Globisz, a w rolę Józefa Antalli - Olgierd 

Łukaszewicz. Pan Łubczyk poinformował uczestników posiedzenia, że do ukończenia filmu 

brakuje ok. 40 tysięcy złotych. Uczestniczący w posiedzeniu senatorowie zapowiedzieli, iż 

zespół aktywnie włączy się  w kcję gromadzenia funduszy na realizację filmu. 

Kolejnym punktem posiedzenia była informacja o zmniejszeniu wartości kontraktów  

na rehabilitację zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z dużymi ośrodkami 

rehabilitacyjnymi na Śląsku. Niższe kontrakty mogą oznaczać utratę pracy przez wysoko 

wykwalifikowanych lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek. Zespół zapowiedział 

monitorowanie tej sprawy.  

Zespół podjął też decyzję o włączeniu się w obchody 90. rocznicy usypania Kopca 

Wyzwolenia w Piekarach Śląskich. Kopiec został usypany w latach 1932 – 1937  

dla uczczenia 250. rocznicy przemarszu wojsk polskich dowodzonych przez króla Jana III 

Sobieskiego pod Wiedeń w roku 1683 oraz dla uczczenia 15. rocznicy przyłączenia Śląska 

do Polski (1922 r.). 
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