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Ákos Engelmayer1 

Opinia w sprawie projektu Uchwały Senatu RP 
upamiętniającej 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika 

oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa Antalla seniora

Do Polski biegli 
gdy wszystko przyszło im stracić 
i uchodzili na Węgry 
bracia Polacy
(György Rónay) 

Z ogromną satysfakcją dowiedziałem się, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej podejmie 
uchwałę w związku z 70. rocznicą śmierci Henryka Sławika oraz 40. rocznicą śmierci Józsefa 
Antalla seniora.

Ambasador Grzegorz Łubczyk przypomina, że nazwa ulicy im. Henryka Sławika w Kato-
wicach została po trzech dniach zlikwidowana, chociaż w Encyklopedii Powszechnej PWN 
z 1976 roku Henryk Sławik figurował jako „członek ruchu robotniczego” oraz ofiara faszyzmu. 
W wymienionej encyklopedii nie ma Józsefa Antalla, nie ma go również w Magyar Életrajzi 
Lexikon (Węgierski Leksykon Biograficzny) z 1967 roku. Dopiero po wielu interwencjach jego 
nazwisko pojawiło się w trzecim tomie Kiegészitő Kötet (Tom Uzupełniający), hasło zawiera 
jednak wiele nieścisłości i pół prawd. 

Chciałbym uzupełnić jego życiorys po 1945 roku. 
W Leksykonie Biograficznym czytamy: (…) od maja do września pełni funkcję Sekretarza 

Stanu Odbudowy Kraju, następnie do 23 lipca 1946 roku zostaje ministrem tego resortu, na-
stępnie przechodzi na emeryturę (prawdą jest, że sam rezygnuje z stanowiska, ponieważ nie 
może się zgodzić z polityką rządu, zdominowanego przez komunistów). Był posłem Nieza-
leżnej Partii Drobnych Posiadaczy do Parlamentu, prezesem m.in. Polsko – Węgierskiej Izby 
Handlowej, Węgierskiego Czerwonego Krzyża, wiosną 1949 roku wycofał się z życia politycz-
nego, przeszedł na emeryturę. 

Faktycznie wyglądało to tak: gdy przyszedł do pracy, do siedziby Węgierskiego Czer-
wonego Krzyża, portier zatrzymał go mówiąc: Panie Prezesie, nie mogę pana wpuścić do 
środka, bo wiem, że już pan nie ma gabinetu. W 1953 roku został pozbawiony emerytu-
ry, utrzymywał się z udzielania lekcji łaciny i niemieckiego. Przed wysiedleniem z rodziną 
z Budapesztu uratowała go interwencja rządu PRL. W 1956 roku uczestniczył w próbie 
rekonstrukcji Niezależnej Partii Drobnych Posiadaczy, jeszcze w 1957 roku prowadził bez-
skuteczne rozmowy z Jánosem Kádárem o możliwości uczestnictwa w życiu politycznym 
kraju. Od tego momentu sprawa uchodźców polskich stała się na Węgrzech tematem tabu. 
Pod koniec lat siedemdziesiątych w Węgierskim Instytucie Kultury w Warszawie wystąpiła 

1 Ákos Engelmayer (ur. 1938 r. w Szegedzie) – uczestnik Powstania 1956 roku, z tego powodu nieprzyjęty 
na studia. Od 1962 r. przebywa na stałe w Polsce, żonaty z Polką. Absolwent etnografii na Uniwersytecie War-
szawskim. Tłumacz, dziennikarz. Od 1980 r. działacz NSZZ „Solidarność”, z powodu działalności podziemnej 
zwolniony z pracy. W 1987 r. współzałożył Solidarność Polsko-Węgierską. W latach 1990-95 ambasador Węgier 
w Polsce, po rozpadzie ZSRR pełnił tę funkcję również na Białorusi. Wykładowca Akademii Humanistycznej 
w Pułtusku i UW. 
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historyczka wojskowości płk. Ágnes Gadó, autorka książki Magyar–lengyel kapcsolatok 
a második világháborúban (Związki węgiersko–polskie w drugiej wojnie światowej, Buda-
peszt 1976, wyd. Zrinyi i Kossutha,), oświadczyła publicznie (w obecności wnuczki Antal-
la), że József Antall był faszystą.

Na marginesie – w 1969 roku byłem współautorem polskiego filmu dokumentalnego pod 
tytułem: Droga przez Węgry. Odpowiedzialny pracownik ambasady WRL w Warszawie zwy-
myślał mnie od faszystów, bo chcę wybielić faszystowski reżim Horthyego. Po dwóch latach 
film został jednak pokazany w węgierskiej telewizji, choć w wersji skróconej: z godzinnego 
filmu wycięto 35 minut.

Pierwsze naukowe opracowanie Istvána Lagziego o polskich uchodźcach p.t. Uchodźcy 
polscy na Węgrzech w latach drugiej wojny światowej (wyd. MON 1980) mogło ukazać się 
tylko po polsku. Temat ten jednak coraz częściej docierał z Polski do węgierskiej opinii pu-
blicznej (miedzy innymi dzięki miesięcznikowi Lengyelország – Polska). Publicyści reżimu 
Kádára przystąpili do kontrataku. Pál E. Fehér opublikował duży artykuł, w którym twierdził, 
że lud węgierski pomagał Polakom, natomiast współpraca kół rządowych była współpracą 
dwóch systemów faszystowskich. Polscy naukowcy i byli uchodźcy jednak obronili honor 
Węgier, „faszystowskich” Węgier. 

***

Po zakończeniu I wojny światowej Polska odzyskała niepodległość, a Królestwo Węgier utra-
ciło (de facto w 1918 roku, a de iure w 1920 r., na podstawie Traktatu w Trianon) 71% swojego 
terytorium i 63% swoich obywateli, w tym około 4-5 milionów rdzennych Węgrów. W interesie 
Rzeczpospolitej leżało zachowanie ustaleń wersalskich, natomiast celem węgierskiej polityki 
zagranicznej była rewizja tego porządku, co spowodowało, że Węgrzy stopniowo wiązali się 
z państwami negującymi ten układ w Europie. Były to, oprócz Rosji Radzieckiej, bo współpraca 
z tym krajem nie wchodziła w rachubę, Włochy faszystowskie, Niemcy weimarskie, a potem 
niestety hitlerowskie. Polskę i Węgry łączyła niechęć do Czechosłowacji oraz obawa i wrogość 
wobec ZSRR. Przykładem na to może być udzielenie armii polskiej ogromnej nieodpłatnej po-
mocy militarnej, która dotarła do Skierniewic 12 sierpnia 1920 roku. Było to 100 milionów na-
bojów karabinowych i pocisków artyleryjskich, 30 tysięcy karabinów Mausera oraz inny sprzęt 
i materiały wojskowe. 

W okresie międzywojennym, mimo różnych interesów, kontakty były ożywione. Działa-
ły różne organizacje społeczne, które następnie odegrały ważną rolę w pomocy dla polskich 
uchodźców. 

W 1936 roku ukazał się po polsku i węgiersku album zatytułowany Węgry i Polska o dwu-
stronnych stosunkach historycznych, kulturalnych i gospodarczych. Odbywały się wizyty czo-
łowych polityków. 

W październiku 1934 roku premier Węgier Gyula Gömbös i minister spraw zagranicz-
nych Kálmán Kánya przybyli do Warszawy. W listopadzie 1935 roku odbyła się demonstracja 
prowęgierska z okazji otwarcia Instytutu Węgierskiego w Warszawie przez ministra kultury 
Bálinta Hómana, a w kwietniu 1936 roku w Budapeszcie witano serdecznie premiera Kościał-
kowskiego. W dniach 5–9 lutego 1939 roku złożył w Polsce wizytę regent Miklós Horthy. 

András Hory, poseł Królestwa Węgier w Polsce w latach 1935-1939, w swoich pamiętni-
kach wspomina wizytę Horthyego w Polsce: Przejazd regenta po Polsce (…) był właściwie 
triumfalnym pochodem. Na całej długiej trasie powiewały sztandary w węgierskich barwach 
narodowych, wszędzie był przyjmowany z największą serdecznością i owacją (…) przed war-
szawskim zamkiem królewskim, gdzie mieszkał regent ustawiono bramę triumfalną z nastę-
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pującym węgierskim tekstem: Éljen Szent Istvan birodalma! [Niech żyje królestwo Świętego 
Stefana]. Było to wyraźne odniesienie do tysiącletniej tradycji narodu węgierskiego. 

Z tej okazji ministrowie spraw zagranicznych mogli uzgodnić swoją politykę wobec rozpa-
dającej się Czechosłowacji. 

15 marca 1939 roku armia węgierska, wbrew stanowisku Berlina, dotarła na krótki odcinek 
tysiącletniej granicy polsko-węgierskiej i przyłączyła z powrotem do Węgier Ruś Zakarpacką. 
Ambasador niemiecki w Budapeszcie Erdmannsdorff oskarżył byłego posła Węgier w War-
szawie Andrása Hory’ego tymi słowami:

Niemieccy dziennikarze, którzy byli w 1939 roku w Warszawie, opowiadali, że gdy oddziały 
honwedów zajęły Podkarpacie (Ruś Zakarpacką) w Warszawie odbyła się wielka manifestacja 
prowęgierska, manifestanci zgromadzili się pod poselstwem węgierskim. Pan z balkonu posel-
stwa wygłosił antyniemieckie przemówienie. Po tej demonstracji hołota przeszła pod ambasa-
dę niemiecką i wybiła szyby w oknach. 

Nastawienie większej części społeczeństwa węgierskiego (oprócz skrajnej prawicy 
i węgierskich niezbyt jeszcze licznych faszystów) dobrze oddaje artykuł znanego pisarza 
węgierskiego Jánosa Kodolányego na łamach „Nemzetőr”, na tydzień przed wybuchem II 
wojny światowej: (…) w przypadku stosunków między Polską a Węgrami nie chodzi tylko 
o pewną sympatię, ale o trwałą przyjaźń wykutą w kuźni losu. Nienaruszalność polskiej 
niepodległości i wolności pozostaje w ścisłym związku z węgierską niepodległością i wol-
nością. 

W liście z dnia 27 kwietnia 1939 roku do ambasadora węgierskiego Villaniego w Rzymie 
minister spraw zagranicznych István Csáky napisał: W akcji zbrojnej przeciwko Polsce ani po-
średnio ani bezpośrednio nie jesteśmy skłonni uczestniczyć. Pod pojęciem „pośrednio” rozu-
miem każde żądanie przejścia oddziałów niemieckich pieszo czy na pojazdach mechanicznych 
przez nasz kraj w celu zaatakowania Polski. Żądania takie będą odrzucone. 

Jeżeli Niemcy odpowiedzą na to przemocą kategorycznie odpowiadam, że na broń odpowiemy 
bronią. Jeśli ktoś bez pozwolenia wstąpi na terytorium Węgier – będzie traktowany jak wróg. 

Po 1 września rząd węgierski nie wypowiedział wojny Polsce. 
Węgry, będąc państwem obozu hitlerowskiego, zachowały neutralność wobec Polski. Rząd 

III Rzeszy za bezpośredni lub pośredni udział obiecywał oddanie okolic Sambora i Turki. Wę-
grzy tę ofertę odrzucili. 9 września Ribbentrop zażądał przepuszczenia przez terytorium Wę-
gier wojsk niemieckich mających zaatakować południową Polskę w kierunku Stanisławowa. 
Premier Teleki nie wyraził na to zgody. 

Minister spraw zagranicznych Włoch Ciano w swoim dzienniku 25 września zanotował: 
Węgrzy odmówili prawa przejścia wojsk niemieckich i Ribbentrop na to nie zareagował (…) 

Sądzę jednak że Niemcy nie zapomną tej odmowy i Węgrzy wcześniej czy później za to zapłacą. 
Na granicy polsko-węgierskiej pierwsi uchodźcy pojawili się 10 września, a po 17-ym na-

stąpiło masowe przekraczanie granicy. Radio Londyn (23 października 1939 r.) podało: liczba 
Polaków wzrosła do stu tysięcy. Oficjalny komunikat węgierski podaje liczbę znacznie mniej-
szą, lecz wiarygodni obserwatorzy są innego zdania… 

Węgrzy witali Polaków jak bohaterów. Na Przełęczy Tatarskiej stała brama z herbem pol-
skim i węgierskim z napisem Witamy braci Polaków. O tej granicy w wrześniu 1939 roku 
pisał Zoltán Szabó (pisarz, publicysta) : (…) Czy nasze narody łączy braterstwo, czy przyjaźń? 
Powiedziałbym, że najwłaściwszym, aczkolwiek nieczęsto stosowanym określeniem byłoby 
braterstwo losu (…). Obydwa nasze narody zawsze były i będą zawadą na drodze większych 
narodów europejskich. W tej części kontynentu, w której znajdują się nasze ojczyzny, skazani 
jesteśmy na wspólny los i taką samą walkę (…) Jako Węgier czułem, że owa wspólna granica 
to nie tylko suche pojęcie geograficzne, lecz możliwość. Szansa na to, by nasze dwa narody, 
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wzajemnie się umacniając, mogły razem zadość uczynić swemu losowi i podjąć walkę, gdyż to 
jest nasze – w tej części Europy – wspólne wyzwanie. 

Profesor Kapronczay w swojej znakomitej pracy zajmuje się jedynie uchodźctwem ludno-
ści cywilnej, za które był odpowiedzialny dr József Antale senior. Warto jednak przypomnieć, 
że na Węgry po 17 września dotarli również polscy żołnierze. Andrzej Przewoźnik w opraco-
waniu: Polacy w Królestwie Węgier 1939-1945 (Budapeszt 2006) pisze: Jako pierwsze uczy-
niły to jednostki operujące wzdłuż południowej granicy Polski, głównie z Armii Karpaty, na-
stępnie oddziały Frontu Południowego oraz ewakuowane wcześniej sztaby Dowództw Okręgu 
Korpusów Poznania, Warszawy, Krakowa, Przemyśla i Lwowa. Oprócz oddziałów przeszły 
granicę jednostki, a nawet instytucje wojskowe i policyjne. Należą do nich m.in.: 10 Brygada 
Kawalerii Zmotoryzowanej płk dypl. Stanisława Maczka, oddziały 3 Brygady Strzelców Gór-
skich, ośrodki zapasowe 52 pułku piechoty, 14 pułku artylerii lekkiej, 3 pułku artylerii ciężkiej, 
ośrodek formowania 5 pułku strzelców podhalańskich, 4 pułku saperów, 2 i 9 pułku ułanów, 
mniejsze formacje Obrony Narodowej i Straży Granicznej.

Do 1941 roku udało się legalnie lub nielegalnie ewakuować do Francji, a potem na Bliski 
Wschód 30 tysięcy żołnierzy. O tej działalności wiedział i w tym również uczestniczył József 
Antall senior, choć oficjalnie był odpowiedzialny jedynie za uchodźców cywilnych. 

Nie idealizując ponad tysiącletnich stosunków węgiersko-polskich przez sprowadzenie ich 
do znanego porzekadła: „Polak – Węgier dwa bratanki…” można stwierdzić, że istniał niespo-
tykany w Europie fenomen przyjaźni i świadomości wspólnoty losu. Każde nowe pokolenie 
w zupełnie innych warunkach historycznych mogło powoływać się na tradycję tej przyjaźni, 
co wzmacniało pozytywny wizerunek jednego narodu w oczach drugiego. Oczywiście image 
ten inaczej funkcjonował w średniowieczu, inaczej w dobie rozbiorów i powstań narodowych, 
w czasie I i II wojny światowej, w 1956 roku, albo w czasie wielkich powodzi w Polsce, a po-
tem na Węgrzech. W 1831 roku, po upadku powstania listopadowego, Niemcy z niesłychanym 
entuzjazmem witali polskich powstańców – uchodźców. Ale nic z tego nie wynikło. Natomiast 
wyprawa Józefa Bema na Węgry i udział w walce 1848 roku, choć przez znaczną część elity 
galicyjskiej uznana za awanturniczą, stworzyła zarówno na Węgrzech jak i w Polsce legendę. 
Legendę, na którą można się było powoływać w dobie powstania styczniowego, w czasie I i II 
wojny światowej i w roku 1956, kiedy demonstracja solidarnościowa z Polską wobec groźby 
interwencji radzieckiej pod pomnikiem „Ojczulka Bema” zapoczątkowała największy zbrojny 
zryw wolnościowy w powojennej Europie. Także w sierpniu 1982 roku w rocznicę porozumień 
sierpniowych właśnie pod pomnikiem generała Bema próbowano zademonstrować poparcie 
dla Solidarności. Tu na wiadomość o katastrofie smoleńskiej zebrał się tłum budapeszteńczy-
ków i oddał hołd ofiarom.

Propolska sympatia na Węgrzech począwszy od Polski pod zaborami, od udzielenia popar-
cia dla powstania listopadowego stała się częścią nowoczesnego patriotyzmu węgierskiego. 
Wyznawali go „buntownicy” i „niepodległościowcy”. Do nich należeli przodkowie Józsefa 
Antalla seniora „ojca Polaków”, a on sam przekazał pałeczkę synowi śp. Józsefowi Antallowi 
juniorowi, pierwszemu demokratycznemu premierowi po 1990 roku. 

Przypomnienie przez Senat RP postaci Józsefa Antalla seniora i Henryka Sławika jest nie 
tylko uznaniem dla ich działalności, bohaterstwa, ich przyjaźni, jest również kontynuacją na-
szej wielowiekowej tradycji historycznej, po którą można sięgać i budować dzisiaj i w przy-
szłości. 
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Károly Kapronczay1 

Polscy uchodźcy na ziemiach węgierskich  
w czasie drugiej wojny światowej 

Pierwszego września 1939 roku o godzinie 5.40 Polskie Radio podało, że wojska niemieckie 
przekroczyły granicę. Atak nastąpił nie tylko wzdłuż całej długości granicy niemiecko-polskiej, 
ale również od strony sąsiedniej Słowacji z południa i wschodnich Prus od północy. Dowództwo 
naczelne wraz z prezydentem Ignacym Mościckim i rządem już 14 września przebywało w okoli-
cach granicy rumuńsko-polskiej, po czym 17 września przeniosło swoją siedzibę na teren Rumunii.

Data 17 września 1939 r. oznacza tragiczny zwrot w historii Polski: bez jakichkolwiek uprzed-
nich powiadomień czy wypowiedzenia wojny na całej długości granicy polsko-sowieckiej Ar-
mia Czerwona rozpoczęła przejmowanie wschodnich terenów Polski. W ciągu kilku dni armia 
sowiecka osiągnęła swój cel, wzięła 250-300 tysięcy jeńców, natychmiast usunęła przedstawi-
cieli administracji terenowej, aresztowała inteligencję i przekazała pole antypolskim nacjonali-
stom ukraińskim i białoruskim. Na początku listopada 1939 r. zajęte tereny zostały już urzędowo 
„wcielone”, przyłączone do odpowiednich republik radzieckich. Polacy nie zrezygnowali z ru-
chu oporu. Nikt nie podpisał kapitulacji z Niemcami, za granicą ponownie został zawiązany rząd, 
a armia do czasu zakończenia drugiej wojny światowej dzielnie walczyła u boku aliantów. 

Istotną część okupowanych terenów Niemcy po prostu odłączyli, zaś na pozostałych pol-
skich terenach utworzono Generalną Gubernię. Zamknięto wszystkie placówki kulturalne 
i oświatowe, zezwolono jedynie na kontynuowanie nauki w szkołach podstawowych i zawo-
dowych. Równolegle rozpoczęto prześladowania polskiej inteligencji. Niemiecka administra-
cja wojskowa rozpoczęła masowe przesiedlenia Polaków, przede wszystkim polskich Żydów, 
na tereny Generalnej Guberni, następnie rozpoczęto także zamykanie Żydów na wydzielonych 
terenach (w gettach). Straty ludzkie poniesione podczas drugiej wojny światowej tylko na te-
rytorium Polski wyniosły niemal 5,5 miliona ofiar.

Administracja sowiecka automatycznie uznała każdego za obywatela radzieckiego i wszel-
ki opór czy też próby organizowania się były przez nią poczytywane jako antyradzieckie prze-
stępstwo przeciwko systemowi. Tragicznie zakończył się też los polskich oficerów i podofi-
cerów wziętych do niewoli sowieckiej. Wiernych przysiędze żołnierskiej i rządowi polskiemu 
oficerów stracono w kwietniu 1940 roku. Zbiorowe groby Katynia stały się miejscem spoczyn-
ku niemal 25 tysięcy polskich oficerów.

Rząd węgierski a sprawa polskich uchodźców 

Rząd Pála Telekiego już od pierwszych dni września liczył się z napływem polskich uchodź-
ców, w związku z czym polskim uchodźcom wojskowym i cywilnym zapewnił szczególne wa-
runki przyjęcia, które stanowiły ewenement na skalę europejską. Przyjęcie Polaków i zapew-
nienie im humanitarnych warunków spotkało się z ostrym sprzeciwem Niemców. Pierwszy 

1 Prof. dr hab. Károly Kapronczay (ur. 28.02.1928 r. w Budapeszcie) – węgierski historyk medycyny oraz sto-
sunków węgiersko-polskich, tytularny sekretarz stanu Węgier, tytularny profesor uniwersytecki, tytularny Dyrek-
tor Naczelny Muzeum, Biblioteki i Archiwum Historii Medycyny im. Semmelweisa w Budapeszcie. Dziennikarz, 
redaktor wielu czasopism naukowych. Osoba szczególnie zasłużona dla Polski. Przyjaciel premiera dr Józsefa 
Antalla juniora. 
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polski uchodźca przekroczył granicę węgierską 10 września 1939 r., potem po 15 września 
napływali falami w większych grupach przez przełęcze Werecką, Tatarską i Jabłonkowską. 

Liczono przede wszystkim na napływ wojskowych, jednak wraz z nimi przybyły znaczne 
grupy cywilów, w tym również wiele dzieci. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nakazywało 
administracji cywilnej zapewnienie uchodźcom tymczasowego zakwaterowania i wyżywienia 
na zasadach przewidzianych dla wojska, w czym pomocne miały się okazać działania Węgier-
skiego Czerwonego Krzyża oraz wielu organizacji krajowych i międzynarodowych.

Dnia 18 września 1939 r. – w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych Ferencem 
Keresztes-Fischerem – premier Pál Teleki wydał polecenie otwarcia granicy polsko-węgier-
skiej. Wobec uchodźców zamierzano zastosować postanowienia węgierskiej ustawy numer 
XXX. z 1936 r., opartej na konwencji genewskiej z 1929 roku i podpisanej przez Węgry po 
przystąpieniu do Ligi Narodów. W pierwszych dniach października 1939 roku na ziemiach 
węgierskich działało już 88 cywilnych i 91 wojskowych obozów polskich uchodźców, spośród 
których najliczniejszy stan osobowy reprezentowały oczywiście te ostatnie. 

Polskich uchodźców lokowano w domach prywatnych, pensjonatach i hotelach. Minister 
spraw wewnętrznych powierzył kierownictwo spraw polskich uchodźców na poziomie pań-
stwowym doktorowi Józsefowi Antallowi (1896-1974), doradcy ministra, dyrektorowi IX. 
Wydziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ds. pomocy i spraw socjalnych, którego póź-
niej polscy uchodźcy nazywali „ojczulkiem” i uznawali za swojego głównego obrońcę. József 
Antall od 1938 roku zajmował się w strukturach ministerstwa sprawami uchodźców, przede 
wszystkim ponad stu tysiącami uchodźcami z Siedmiogrodu. Po 1945 roku József Antall zo-
stał ministrem odbudowy w rządzie koalicyjnym.

Z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Zrzeszenie Towarzystw Polsko – Węgier-
skich przy współudziale Węgierskiego i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i innych or-
ganizacji humanitarnych powołało Polsko – Węgierską Komisję ds. Uchodźców (21 września 
1939r.). W pracach Komisji brała udział także ambasada polska, a dzięki międzynarodowym 
organizacjom pomocowym łatwo mogła być ona również wspierana materialnie i finansowo 
przez rząd polski. Powołano Komisję Koordynacyjną, jako najważniejszy organ decyzyj-
ny. Sprawę pomocy przybywającym na ziemie węgierskie uchodźcom powierzono resortom 
Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej, co stanowiło uzupełnienie węgierskiej pomocy 
państwowej.

Kwestie opieki socjalnej

Poprzez swoje działania rząd Telekiego uczynił sprawę polskich uchodźców problemem 
społecznym, który przez cały okres trwania drugiej wojny światowej determinował losy 
uchodźców także z innych państw. Po zakończeniu wielkiej ewakuacji – w maju i czerwcu 
1940 r. – na ziemiach węgierskich w dalszym ciągu pozostały duże grupy Polaków, co wy-
magało kontynuowania poważnych wysiłków ze strony węgierskich organów władzy i spo-
łeczeństwa węgierskiego. W pomocy socjalnej istotną rolę odegrały organizacje Czerwone-
go Krzyża, w tym powołane w ramach Węgierskiego Czerwonego Krzyża polskie oddziały: 
Przedstawicielstwo Polskiego Czerwonego Krzyża na Węgrzech, Sekcja Polskich Lekarzy, 
a także Zrzeszenie Polaków w Ameryce.  

W tę jakże ważną działalność włączyły się także dwie legalne, posiadające gwarancje wy-
nikające z umów międzynarodowych organizacje polskiej emigracji: Polska Komisja Cywil-
na i Przedstawicielstwo Żołnierzy Polskich w Królestwie Węgier. Polska Komisja Cywilna 
i działające w poszczególnych obozach komisje obozowe odegrały istotną rolę w rozdziale 
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różnego rodzaju pomocy i darów, co więcej ta pierwsza dysponowała nawet własnymi fun-
duszami. Przebywający na terenie kraju wszyscy uchodźcy cywilni otrzymywali diety, zaś 
żołnierze żołd, stosowny do stopnia wojskowego. Kwoty te przekraczały ówczesne średnie 
węgierskie wynagrodzenie. Opieką objęto również chorych i kobiety w ciąży, które – na pod-
stawie zaświadczenia lekarskiego – otrzymywały podwyższone diety. Pomoc obejmowała tak-
że systematycznie przekazywane pieniądze z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy 
oraz dary rzeczowe. Te ostatnie oznaczały bieliznę, odzież zimową i letnią, zabawki, książki 
i słodycze dla dzieci. 

W specjalnym okólniku József Antall zwrócił się do szefów samorządów lokalnych o za-
pewnienie polskim uchodźcom możliwości zatrudnienia, czy też o podjęcie się w tym zakresie 
pośrednictwa pomiędzy nimi a pracodawcami węgierskimi.  Pracodawcy mogli występować 
do samorządów lokalnych, czy też do dowództwa wojskowego z wnioskami o zapewnienie 
siły roboczej. Zgodnie z danymi zbiorczymi z 1943r. spośród przebywających na Węgrzech 
niemal 35 tysięcy polskich uchodźców 6500 osób posiadało stałe miejsce zatrudnienia. Oprócz 
faktycznej pomocy materialnej opieka socjalna obejmowała także obszary szkolnictwa, oświa-
ty i służby zdrowia.

Instytucje sprawujące opiekę nad uchodźcami 

Pierwszym dowódcą Polskiej Misji Wojskowej był generał Stefan Dembiński, który ode-
grał bardzo ważną rolę w rozpoczęciu negocjacji z węgierskimi władzami wojskowymi, w or-
ganizacji życia polskiej emigracji wojskowej, a później w kierowaniu procesem ewakuacji. 
Z powodu powtarzających się nacisków niemieckich generał Dembiński został wkrótce ewa-
kuowany, by stać się jednym z najwybitniejszych dowódców polskich sił zbrojnych na zacho-
dzie. Jego następcą został pułkownik Marian Steifer, którego zastąpił później powołany na to 
stanowisko podpułkownik Aleksander Król, oficer wojsk inżynieryjnych. 

Sprawy polskich uchodźców były jednak o wiele bardziej złożone, niż to pierwotnie za-
kładano, przekazując je do kompetencji IX. Wydziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Powołano Biuro ds. Uchodźców, które oprócz zadań z zakresu ewidencji pełniło również rolę 
platformy pomiędzy wydziałem ministerstwa, organizacjami społecznymi a polską emigra-
cją. Najważniejszą rolę odegrała tu Polska Komisja Cywilna, która zarządzała wewnętrznymi 
sprawami emigracji, a także pełniła rolę łącznika pomiędzy emigracją a władzami węgierski-
mi. Kierował nią Henryk Sławik (1896-1944), polski działacz socjalistyczny, katowicki dzien-
nikarz, redaktor naczelny „Gazety Robotniczej”.

Szkolnictwo

Istotną grupę wśród polskich uchodźców stanowiły dzieci i podlegająca obowiązkowi 
szkolnemu młodzież, w związku z czym w ramach opieki socjalnej należało im zapewnić 
również możliwość nauki. Jesienią 1939 roku napływające bez opieki dzieci i młodzież zosta-
ły skierowane w okolice Balatonu. Pierwszy obóz młodzieżowy powstał w Balatonzamárdi, 
gdzie większość polskiej młodzieży  – ok. 300 osób – stanowiły dzieci w wieku 14-15 lat. 
W Balatonzamárdi, poza dyrektorem Hieronimem Urbanem i dwoma wykwalifikowanymi na-
uczycielami, w procesie kształcenia pomagało także wielu dorosłych. W krótkim czasie Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych skierowało tam kolejnych nauczycieli i już na koniec 1939 
roku pracowało tam 16 wykwalifikowanych nauczycieli i niemal tyle samo osób personelu 
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pomocniczego. Postawiono sobie za cel zapewnienia młodzieży świadectw równoważnych ze 
świadectwami polskimi. W związku z tym należało nie tylko zapewnić możliwość kształcenia 
na trzech poziomach (podstawowym, gimnazjalnym – licealnym i zawodowym), ale również 
odpowiednią kadrę pedagogiczną. 

W czerwcu 1940 roku trzeba było szukać innej formy funkcjonowania szkół średnich. 
Nową formą był zorganizowany przy obozie wojskowym i cywilnym w Balatonboglár Obóz 
Młodzieżowy, gdzie prowadzono na pół legalne, ale zorganizowane nauczanie na poziomie 
podstawowym i średnim. Program nauczania został opracowany przez Polską Komisję Cy-
wilną przy współudziale specjalistów polskiej oświaty. Niezapomniane zasługi na rzecz po-
wstania obozu poniósł ksiądz Béla Varga, który przekazał do celów oświatowych stanowiący 
własność Kościoła gminny dom kultury; przy jego wsparciu Obóz Młodzieżowy mógł także 
korzystać z Hotelu Narodowego i jeszcze sześciu pensjonatów. W późniejszym okresie Béla 
Varga stał się głównym obrońcą Obozu Młodzieżowego. Istotą Obozu było zachowanie pol-
skości kształcenia, zaś w szczegółowym programie nauczania znalazła się także nauka języka 
i literatury węgierskiej, a także zdobywanie wiedzy z zakresu historii i geografii Węgier. Poza 
hamującymi organizację nauczania przeszkodami natury politycznej, problem stanowił rów-
nież brak podręczników. Tak naprawdę ich nie było, w związku z czym nauczanie przedmio-
tów humanistycznych opierano głównie na notatkach. Dopiero później polska szkoła została 
zaopatrzona w drukowane na Węgrzech i zagranicą polskie podręczniki. W ramach kształcenia 
polskich uchodźców priorytetową rolę odgrywało szkolnictwo podstawowe, które zostało zor-
ganizowane przez władze węgierskie. W okresie drugiej wojny światowej na Węgrzech dzia-
łało 18 takich szkół, wśród których wyróżniały się szkoły w Barcs, Keszthely, Kadarkút, gdzie 
prowadzone były tylko zajęcia lekcyjne, a dzieci mieszkały wraz z rodzicami.

Polskie szkoły żydowskie

Na ziemie węgierskie licznie przybyły również grupy młodzieży i pozbawionych rodziców 
dzieci wyznania żydowskiego, wiele z nich zostało przemycone z polskich gett. Dla sierot i po-
zbawionych rodziców dzieci żydowskich zorganizowano w 1943 roku w miejscowości Vác 
Sierociniec Polski, którego urzędowa nazwa brzmiała Dom Sierot Polskich Oficerów (Lengyel 
Tiszti Árvák Otthona). Umieszczono tu około 150 dzieci w wieku 4–16 lat. Wybór miejsca 
dla sierot był niezwykle świadomy, gdyż w Vácu działał także rodzinny polski obóz oficerski, 
w związku z tym powołanie takiej instytucji nie mogło wzbudzać podejrzeń wśród hitlerow-
skiego kontrwywiadu. W posiadającym internat sierocińcu działała także szkoła i przedszkole. 
W placówce prowadzono kształcenie na bardzo wysokim poziomie. Dla jej organizacji cha-
rakterystyczne było to, że dopiero w chwili wejścia wojsk niemieckich węgierski kontrwywiad 
i policja poznały prawdziwe „przeznaczenie” polskiego sierocińca, który do tej pory był dla 
nich „zwykłym domem dziecka”. 

Spokojne życie wewnętrzne placówki przerwała niemiecka okupacja Węgier. Niemieckie 
władze okupacyjne zarządziły spis wszystkich dzieci i nauczycieli przebywających w placów-
ce w Vác i nie ukrywały, że ich celem jest przewiezienie ich do obozów koncentracyjnych. 
Głównym zarzutem stawianym aresztowanemu w międzyczasie Józsefowi Antallowi było 
właśnie zorganizowanie tej placówki. 

W latach 1939-1943 dla grup polskich dzieci pochodzenia żydowskiego w wielu miejscach 
zorganizowano placówki wychowawcze. Wśród ważniejszych z nich należy wymienić kierowa-
ną przez Stanisława Vincenza placówkę w Rákosfalva, gdzie podobnie jak w sierocińcu w Vác 
w internacie mieszkało 35 zaopatrzonych w fałszywe dokumenty dzieci w wieku 7–13 lat. Takie 
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placówki znajdowały się również w Csillaghegy, przez pewien czas w  Szentendre, w Csobánka 
i Leányfalu, jednak w 1943 pod wpływem nacisków ambasady niemieckiej zostały one zlikwi-
dowane. W obozie w Balatonboglár łącznie 123 dzieci pochodzenia żydowskiego otrzymało 
świadectwa, czy też ukończyło tam szkołę.

Balatonboglár 

We wrześniu 1940 roku w Balatonboglár pojawiła się możliwość kontynuacji – na wpół 
legalnego – kształcenia średniego, oficjalnie pod nazwą Polski Obóz Młodzieżowy, przy 
udziale liczącej 300 osób grupy polskiej młodzieży. Polskim dowódcą obozu był Heryk 
Urban, były dyrektor liceum w Łodzi i członek Polskiej Komisji Cywilnej, zaś latem 
1941 roku jego funkcję przejął dr Piotr Jendrasik. W pierwszym roku działalności na-
uka odbywała się jeszcze w klasach miejscowej szkoły, ale jesienią 1942 roku szkoła 
otrzymała przebudowany i dostosowany do celów dydaktycznych budynek katolickiego 
domu kultury. W budynku tym umieszczono również warsztaty do praktycznej nauki za-
wodu introligatora i stolarza. Zajęcia były systematycznie uzupełniane różnego rodzaju 
imprezami sportowymi i kulturalnymi. Wiernym świadectwem wysokiego poziomu pracy 
pedagogów i wychowawców obozu jest redagowane i wydawane tu czasopismo młodzie-
żowe pod tytułem „Młodzież”. Jego pierwszy numer ukazał się 28 sierpnia 1943 r. i zo-
stał przygotowany wyłącznie przez mieszkańców obozu. Przeważnie liczyło ono 70–100 
stron. Zamieszczane w nim opracowania i drobniejsze doniesienia dotyczyły przyszłości 
Polski, sytuacji emigracji na Węgrzech, zamieszczano tam wiadomości, donoszono o losie 
i warunkach życia Polaków przebywających w innych krajach Europy, umacniano wśród 
młodych uczucia i ducha patriotyzmu. 

Po zajęciu Węgier przez Niemcy, zaraz po 19 marca 1944 roku, wszystkim uczniom wy-
dano świadectwa. Większość uczniów została skierowana do innych obozów i tylko młodzież 
nieposiadająca rodzin pozostała na terenie obozu młodzieżowego. W okresie zarządu wojsko-
wego w obozie niemiecki wywiad schwytał dyrektora Jendrasika i jego siedmiu towarzyszy, 
którzy trafili do obozów koncentracyjnych w Mauthausen. Funkcjonująca w Polskim Obozie 
Młodzieżowym w Balatonboglár nielegalna szkoła średnia była w okresie drugiej wojny świa-
towej ewenementem na skalę europejską. Poza nią wiadomo nam tylko o istnieniu jeszcze 
jednego polskiego liceum w Szwajcarii, jednak tam tylko częściowo nauka odbywała się w ję-
zyku polskim. Niemal we wszystkich obozach wojskowych prowadzono szkolenia elektro-
techników, kierowców, monterów i operatorów telefonów. 

Szkolnictwo wyższe

W ramach programu kształcenia polskich uchodźców problem stanowiło zapewnienie im 
kontynuowania nauki na studiach wyższych. Niemal na pół tysiąca szacuje się liczbę polskich 
studentów, których wojna wezwała na front i trafili na Węgry jako uchodźcy wojskowi. Or-
gany ds. uchodźców zajmowały się sprawami studentów odrębnie. Zgody na kontynuowanie 
przez nich studiów – oficjalnie – odmówiło Ministerstwo Wyznań i Szkolnictwa Publicznego. 
W końcu pojawiło się rozwiązanie kompromisowe: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na 
podstawie indywidualnych decyzji udzielała zgody na kontynuowanie studiów wyższych, jed-
nak do wniosku w tej sprawie należało załączyć zaświadczenie z IX. Wydziału Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych lub osobiste poparcie Józsefa Antalla. 
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Jesienią 1943 roku na uniwersytetach w Budapeszcie naukę rozpoczęło 201 Polaków, 
w tym 129 mężczyzn i 72 kobiety. Najbardziej popularny był Uniwersytet Techniczny, ale 
spora grupa polskiej młodzieży studiowała na Uniwersytecie im. Pétera Pázmánya na Wydzia-
le Humanistycznym i Wydziale Lekarskim, a także na Wydziale Metalurgicznym w Sopronie 
i Wydziale Górniczym w Veszprém. Wielu polskich studentów wybrało również Akademię 
Muzyczną i Szkołę Główną Weterynarii, ale Polacy studiowali także na uniwersytetach w De-
breczynie, w Szegedzie, w Pécs oraz na Wydziale Rolniczym w Keszthely, a ponadto w wielu 
seminariach duchownych. Wiosną 1945 roku w Budapeszcie przebywało jeszcze 33 polskich 
studentów, którzy pozostali na ziemiach węgierskich do 1947 roku, do czasu ukończenia przez 
nich studiów.

Samodzielna służba zdrowia

Jesienią 1939 roku podjęto najważniejsze działania w zakresie zapewnienia polskim uchodź-
com opieki zdrowotnej. W okólniku MSW potwierdzono, że każdemu uchodźcy wojskowemu 
i cywilnemu zostanie zapewniona całkowicie bezpłatna opieka lekarska, zaś wykonanie tego 
rozporządzenia powierzono organom wojskowej i publicznej służby zdrowia. Rozporządzenie 
regulowało również zasady zatrudnienia przebywających na terenie Węgier polskich lekarzy 
i personelu medycznego. 

Powstała 3 listopada 1939 roku Sekcja Polskich Lekarzy ostatecznie uregulowała organiza-
cję opieki medycznej w obozach cywilnych i wojskowych. Mimo, że Sekcja Polskich Lekarzy 
oficjalnie została utworzona w ramach struktur organizacyjnych Węgierskiego Czerwonego 
Krzyża, nie odcinała się od Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w Budapeszcie, co 
więcej ich wzajemna współpraca były nadzwyczaj ożywiona. Polski Czerwony Krzyż organi-
zował dla służby zdrowia kursy językowe przygotowujące pielęgniarki do pracy w obozach, 
prowadził też szeroko zakrojoną działalność informacyjną w zakresie ochrony zdrowia. Szko-
lenia te pozwoliły wykształcić większość z 90 polskich pielęgniarek Czerwonego Krzyża pra-
cujących na Węgrzech.

W listopadzie 1939 roku Sekcja Polskich Lekarzy rozpoczęła oficjalnie swoją działalność, 
zaś osiągnięte wyniki zawdzięcza przede wszystkim generałowi Janowi Srzednickiemu-Koł-
łątajowi, który pod względem zawodowym i służbowym był prekursorem tworzenia zespołów 
lekarskich obozów cywilnych i wojskowych. Ostateczne tworzenie struktur organizacyjnych 
zakończyło się latem 1940 roku, kiedy to każdy obóz dysponował samodzielną przychodnią 
lekarską, salą chorych, izolatką i apteką. Ich personel zapewniała Sekcja Polskich Lekarzy, zaś 
działalność kontrolowały również węgierskie władze medyczne.

Ponadto Sekcja Polskich Lekarzy zorganizowała zatrudnienie stomatologów i techników 
dentystycznych, bezpłatnie zapewniała protezy dentystyczne. Koszty tego ponosiła Polska 
Komisja Cywilna. Już jesienią 1939 roku pojawiły się poważne problemy w umieszczaniu 
polskich pacjentów w węgierskich szpitalach. W ramach polskich struktur służby zdrowia 
odrębną grupę stanowili lekarze obsługujący obozy cywilne i wojskowe. Obok stworzenia 
w obozach wojskowych i cywilnych sieci polskich przychodni, przełomowym wydarzeniem 
było otworzenie wielooddziałowego, dysponującego 140 łóżkami Polskiego Szpitala Wojsko-
wego w Győr, z polskim personelem lekarskim i pielęgniarskim, którego działalność była 
finansowana z funduszy węgierskiej wojskowej i publicznej służby zdrowia, przy wsparciu 
ze strony Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Ponadto w Szentes działał oddział neu-
rologiczny, w Letkés i Ipolyszalka znajdowało się sanatorium internistyczne, a w Mátraháza 
sanatorium gruźlicze. W Budapeszcie przy ulicy Fő utca 13. została zorganizowana Centralna 
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Polska Przychodnia Lekarska, która swoje funkcjonowanie zawdzięczała przede wszystkim 
hrabinie Klárze Andrássy, księżniczce Odescalchi, która przekazała całe piętro stanowiącej jej 
własność kamienicy na rzecz polskich organizacji medycznych i Czerwonego Krzyża. 

Polscy księża katoliccy 

Jesienią 1939 roku wraz polskimi uchodźcami na Węgrzy przybyli również kapelani, 
świeccy katecheci i mnisi. W celu ich zrzeszenia i zapewnienia możliwości posługi na po-
czątku października 1939 roku do Budapesztu przyjechał i zatrzymał się w klasztorze Pal-
lotynów na Górze Gellérta Karol Radoński, biskup diecezjalny diecezji włocławskiej. W ra-
porcie napisanym do papieża Piusa XII w październiku 1939 roku donosił jeszcze o dwu-
dziestu polskich księżach – uchodźcach, podczas gdy w początkach stycznia 1940 roku było 
ich już sześćdziesięciu. 

W sprawie statusu kościelnego polskich duchownych Książę Prymas Węgier Jusztinián 
Serédi już na początku października 1939 roku prowadził negocjacje z biskupem Radońskim 
i podczas Konferencji Episkopatu Węgier w dniu 3 października zdecydowano, że opieka 
duchowa nad polskimi uchodźcami zostaje przekazana do kompetencji poszczególnych ordy-
nariuszy, którzy już podczas Konferencji udzielili jurisdictio polskim kapłanom pragnącym 
prowadzić działalność duszpasterską na ich terenie, o ile posiadają oni stosowne uprawnienia 
udzielone przez swoich ordynariuszy.

Najważniejszą prośbą polskich duchownych było udzielenie im zgody na posługę w obo-
zach. W ich imieniu prymas Serédi wstawił się u władz cywilnych i wojskowych, te zaś nie 
stawiały przeszkód jego prośbie.  Prezydent miasta stołecznego Budapesztu w marcu 1940 
roku zaoferował polskim uchodźcom odrębną kwaterę na cmentarzu w Rákoskeresztúr, ale 
podobny gest dla uczczenia pamięci poległych na ziemiach węgierskich Polaków  uczyniły 
także władze miasta w Győr, Egerze i wielu innych miejscowościach. Duchowieństwo wę-
gierskie z ogromną sympatią powitało polskich braci księży, którzy w większości przypadków 
zamieszkali na węgierskich plebaniach rzymskokatolickich.

Biuro Duszpasterstwa najpierw wzięło udział w ewakuacji, potem zaś w tajnym ruchu opo-
ru. W wielu miejscach, na przykład w Nagycenk, w Jolsva – miejsca te często występowały 
w notach niemieckich – księża na niedzielnych mszach wzywali żołnierzy do ucieczki. Księża 
mieszkający poza terenem obozów bez przeszkód słuchali audycji polskiego radia z Londynu, 
a wiadomości natychmiast przekazywali mieszkańcom obozów. Część polskich księży, któ-
rych wydania żądały władze niemieckie, ukrywała się w węgierskich klasztorach, po czym 
pod innym nazwiskiem kontynuowała swoją działalność w innych obozach. 

Z powodu dużej liczby ucieczek znów pojawiały się coraz częstsze niemieckie protesty 
i naciski. Dlatego też Węgry zmuszony był opuścić również biskup Radoński, który na czele 
Biura Duchowieństwa Polskiego powołał franciszkanina majora Piotra Wilka-Witosławskiego, 
kapelana polskich obozów wojskowych. Pod naciskiem władz niemieckich węgierskie władze 
policyjne  – za rządów Bárdossy’ego – wprowadziły w Biurze Duszpasterstwa Polskiego cen-
zurę korespondencji, której Wilk-Witosławski po prostu się nie podporządkował. Inny zarzut 
Niemców wobec Biura Duchowieństwa Polskiego brzmiał, że wystawia ono fałszywe metryki 
polskim Żydom, starając się im w ten sposób pomóc.

Jednym z najważniejszych szlaków kurierskich tajnego wojskowego ruchu oporu była trasa 
Warszawa – Kraków – Budapeszt – Watykan, którą obsługiwały głównie osoby kościelne, tak 
więc nie przypadkowo niemieckie służby wywiadowcze z uwagą śledziły działalność i ruchy 
polskich księży.
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Okupacja niemiecka

Zajęcie Węgier przez Niemcy oznaczało istotny zwrot w losach polskich uchodźców, gdyż 
oprócz otwartych prześladowań w wyniku aresztowania lub usunięcia węgierskich urzędni-
ków państwowych kierujących sprawami uchodźców i kryjących działający na emigracji ruch 
oporu, istotnie osłabła rola instytucji zaplecza, które już od niemal pięciu lat udzielały im 
wsparcia i pomocy. W wyniku masowych aresztowań osłabieniu uległo również dowództwo  
emigracji.

O świcie 19 marca 1944 roku Gestapo przybyło do Budapesztu z dokładną listą nazwisk 
i pojmało większość kierownictwa polskiej emigracji, w tym również Edmunda Fietowicza 
i Henryka Sławika. Większość aresztowanych członków polskiego kierownictwa została stra-
cona w sierpniu 1944 roku w Mauthausen. W Polskiej Przychodni przy ulicy Fő utca w Buda-
peszcie Gestapo zastrzeliło generała Jana Srzednickiego-Kołłątaja, a także doktora Kandaffera 
i siostrę Sikorską. Fala aresztowań nie ominęła też mieszkających na ziemiach węgierskich 
polskich księży: wraz z ojcem Wilkiem-Witosławskim  wtrącono do więzienia dziesięciu pol-
skich księży katolickich, oskarżając ich o spisek, szpiegostwo i zbrojny ruch oporu.  

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zaszły istotne zmiany: József Antall jeszcze 20 
marca 1944 roku złożył swoją rezygnację na ręce nowego ministra spraw wewnętrznych, 
po czym kilka dni później sam został aresztowany. Dnia 29 kwietnia 1944 roku zakazano 
działalności wszelkich polskich organizacji: szkół, zrzeszeń związkowych i kulturalnych, 
itp. Polski rząd w Londynie w komunikacie radiowym z dnia 14 kwietnia 1944 roku upo-
ważnił Zbigniewa Borówko, mieszkającego na Węgrzech polskiego dyplomatę, do odbu-
dowy struktur Polskiej Komisji Cywilnej, a także bezzwłocznego nawiązania kontaktów 
z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem. Polskie kierownictwo i wspierający polskich 
uchodźców członkowie rządu węgierskiego stanęli na stanowisku, iż w kwestiach zapew-
nienia ochrony prawnej zwrócą się o pomoc do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. 
W sprawie zapewnienia ochrony prawnej  Lóránd Utassy, István Apór i Zbigniew Borówko 
wielokrotnie prowadzili rozmowy z Friedrichem Bornem, który na prośbę polskiego rządu 
w Londynie podjął się misji. Dnia 18 sierpnia 1944 roku Friedrich Born w towarzystwie 
Istvána Apóra pojawił się na zamku w Gödöllő, gdzie podczas prywatnej audiencji Horthy 
uznał właściwość Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w kwestiach obrony interesów 
polskich uchodźców, a tym samym zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża 
o wykonanie tych praw.

W obrębie delegatury Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Budapeszcie natychmiast 
powstała tak zwana Sekcja P (Sekcja Polska), która przejęła zakres zadań Polskiej Komisji 
Cywilnej i wszystkich zakazanych organizacji polskich, zorganizowała obozy pod auspicja-
mi Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, zapewniając w nich zaopatrzenie, wyżywienie 
i ubezpieczenie zdrowotne. Jej szefem został Zbigniew Borówko. Jeszcze w połowie lipca 
1944 roku – mimo protestów Międzynarodowego Czerwonego Krzyża – wywieziono aresz-
towanych od końca marca niemal 600 Polaków do Dachau i Mauthausen, wśród nich wielu 
członków kierownictwa emigracji. Międzynarodowy Czerwony Krzyż zacięcie walczył o to, 
aby węgierskie władze nie różnicowały traktowania polskich uchodźców wojskowych i cy-
wilnych, aby nie wydawały ludności żydowskiej.  Za rządów strzałokrzyżowców (Nyilas) sy-
tuacja objętych ochroną Międzynarodowego Czerwonego Krzyża obozów ponownie stała się 
krytyczna. Oddziały niemieckie i formacje strzałokrzyżowców otwarcie wystąpiły przeciwko 
Polakom i lekceważąc ochronę międzynarodową coraz częściej wywoziły Polaków z objętych 
nadzorem wojskowym obozów. W „wyniku” tego w listopadzie 1944 roku kilka tysięcy Pola-
ków wypędzono pieszo do Niemiec, wielu po drodze zabijając.
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Powrót do kraju

Wiosną 1945 roku największe skupisko Polaków znajdowało się w Budapeszcie i to właśnie 
oni 16 lutego powołali Polską Komisję Przejściową (Ideiglenes Lengyel Bizottság) w kamie-
nicy przy ulicy Andrássy út 30, po czym natychmiast nawiązali kontakt z przedstawicielstwem 
Rządu Tymczasowego działającym przy placu Tisza István tér. Prezesem Polskiej Komisji 
Przejściowej został pułkownik Stanisław Spasiński (Leon Robak), znana osobowość polskie-
go wojskowego ruchu oporu. Polska Komisja Przejściowa otrzymała natychmiastową pomoc 
żywnościową z przedstawicielstwa Rządu Tymczasowego, która została rozdzielona pomię-
dzy ukrywających się Polaków. Kilka dni później pod kierownictwem Aleksandra Piskorskie-
go powstała podobna komisja w Szegedzie, która objęła swoją opieką zmierzających do Polski 
uchodźców z Bałkan, zapewniając im żywność, zakwaterowanie i ochronę.

W marcu 1945 roku sytuacja diametralnie się zmieniła: Borówko i Spasiński porozumieli 
się i zamierzali reaktywować Polską Komisję Cywilną; w tym celu zamierzali skonsoli-
dować polskie siły. Nie zostało to zaakceptowane przez sowieckich członków Alianckiej 
Komisji Kontrolnej, którzy przyjęli to jako reprezentację „reakcyjnego” polskiego rządu 
w Londynie. Większość uchodźców nie czekała na oficjalne zawiadomienie o przesiedleniu 
do kraju, tylko samodzielnie wyruszała w drogę powrotną do domu. Duża liczba Polaków 
przybyła na ziemie węgierskie z Bałkan zmuszona była zmierzyć się z problemami języ-
kowymi oraz znajomości terenu. To właśnie oni stanowili największy problem dla komisji 
sprawujących opiekę nad Polakami.

Prezydent Budapesztu dla zapewnienia zakwaterowania, centralnego żywienia i opieki le-
karskiej Polaków przebywających na terenie stolicy przeznaczył jeden z budynków koszar  
przy Hungária körút, gdzie ulokowały się również polskie organizacje humanitarne. Pierwszą 
grupę powracających do kraju wyekspediowano 23 kwietnia 1945 roku z gminy Tura i wiozą-
cy niemal 1200 ówczesnych polskich uchodźców – głównie z terenów węgierskich – pociąg 
przez Wiedeń i Pragę dotarł na teren Polski.

W maju i czerwcu 1945 roku w Budapeszcie przebywało jeszcze cztery tysiące polskich 
uchodźców, na prowincji może jeszcze tysiąc takich osób. Polska Komisja Przejściowa zorga-
nizowała przejściowe polskie obozy zborne w Szegedzie, w Székesfehérvár, w Tura i Hegy-
kő, gdzie według doktora Wawrzyniaka zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie dla 5578 
uchodźców. 

W czerwcu 1945 roku w Budapeszcie rozpoczęła swoją działalność – z ramienia rządu 
polskiego – Polska Komisja Repatriacyjna (Lengyel Hazatelepülési Bizottság), której preze-
sem został pułkownik Jan Krzemień. Jako struktura podległa Komisji działała Polska Komisja 
Likwidacyjna (Lengyel Likvidációs Bizottság – LLB), która oficjalnie zajmowała się szacun-
kiem i ewidencją  polskiego majątku narodowego na Węgrzech, który trafił tu jesienią 1939 
roku.

Pomocą służyli byli politycy zajmujący się sprawami uchodźców, przede wszystkim se-
kretarz stanu József Antall, późniejszy minister odbudowy, oraz Béla Varga, Przewodniczący 
Zgromadzenia Narodowego. Przekazano 150 milionów pengő na utrzymanie obozów przej-
ściowych.  Do 23 sierpnia 1945 roku do ojczyzny powróciło oficjalnie 4 tysiące Polaków. Po-
tem pozostali już tylko ci, którzy na zawsze wybrali Węgry na swoją ojczyznę oraz ci, którzy 
kończyli  studia uniwersyteckie – było to około stu osób. Studenci zrzeszyli się w organizacji 
pod nazwą „Przedstawicielstwo Studentów Polskich na Węgrzech” (Lengyel Egyetemisták 
Képviselete Magyarországon), a o ich zaopatrzenie zadbał minister odbudowy József Antall, 
który od września 1945 roku zapewnił im dietę w wysokości tysiąca pengő dziennie. Ostatnia 
grupa polskich studentów (41 osób) wróciła do kraju 30 czerwca 1946 roku.
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Grzegorz Łubczyk1

Niczym dwa zrośnięte dęby...  
Henryk Sławik i József Antall senior

Relacje Henryka Sławika z Józsefem Antallem seniorem to jedna z najbardziej niezwy-
kłych przyjaźni męskich z lat II wojny światowej. Swoją postawą i czynami zapisali jedną 
z najpiękniejszych kart w długich dziejach polsko-węgierskiego braterstwa. Obaj przez pięć 
lat opiekowali się dziesiątkami tysięcy uchodźców, uratowali kilka tysięcy Żydów i w końcu 
jeden za drugiego oddał życie. 

Obaj przyszli na świat w ostatniej dekadzie XIX stulecia. Ich drogi skrzyżowały się jesienią 
1939 roku w jednym z obozów polskich uchodźców pod Miskolcem. Paradoksalnie, to język nie-
miecki, a więc język najeźdźcy, ułatwił nawiązanie kontaktu Henrykowi Sławikowi, uchodźcy, 
z Józsefem Antallem seniorem, dyrektorem IX. Wydziału w resorcie spraw wewnętrznych, który 
przygotowywał się do roli rządowego pełnomocnika ds. uchodźców wojennych. 

Ci dwaj świetni organizatorzy za patriotyczny, ale i naturalny obowiązek uznali oddanie 
wszystkich sił i umiejętności swoim ojczyznom i drugiemu człowiekowi w potrzebie. W dzi-
siejszych realiach pewnie brzmi to górnolotnie, ale oni takimi byli. Swą postawą i czynami po-
twierdzili, że w sposób trudny dziś do zrozumienia traktowali powierzone im zadania, których 
scenariusz układała nieprzewidywalna wojenna rzeczywistość. 

Kto, wiedząc o planowanej okupacji Węgier przez Niemców i mając w kieszeni wizy 
dla siebie, żony i 14-letniej córki, nie wyjechałoby do Szwajcarii? Pewnie większość by 
tak zrobiła, ale nie Sławik. Nie mogłem przecież pozostawić ludzi powierzonych mojej 
opiece – tak tłumaczył swą decyzję córce Krysi w kryjówce niedaleko Balatonbogláru, 
gdzie się ukrywał. Żona Jadwiga, aresztowana przez hitlerowców, już przebywała w wię-
zieniu w Budapeszcie. 

Kim byli ?

Henryk Sławik (1894, Szeroka – 1944, obóz koncentracyjny Mauthausen) to syn biednego 
gospodarza wiejskiego, uczestnik trzech powstań o polskość Śląska, samouk, wieloletni redak-
tor naczelny „Gazety Robotniczej”, socjalista o poglądach niepodległościowych, aktywny or-
ganizator klubów sportowych i uniwersytetów ludowych dla młodzieży robotniczej na Śląsku. 
W czasie wojny sprawował funkcję prezesa Komitetu Obywatelskiego do Spraw Uchodźców 
Polskich na Węgrzech z uprawnieniami otrzymanymi od Rządu Polskiego na Wychodźstwie 
gen. Władysława Sikorskiego. 

József Antall (1896, Oroszi – 1974, Budapeszt), prawnik, członek Niezależnej Partii Drob-
nych Gospodarzy. Pochodził z herbowej rodziny szlacheckiej i reprezentował inną opcję poli-
tyczną niż Sławik, ale nie miał żadnych problemów z nawiązaniem z nim bliskich kontaktów. 
A te z urzędowych szybko stały się partnerskimi i przyjacielskimi. 

1 Grzegorz Łubczyk (ur. 1946 w Sulejowie) – dziennikarz, pisarz, dokumentalista, wieloletni korespondent 
polskiej prasy na Węgrzech, w latach 1997-2001 Ambasador RP w Budapeszcie. Autor dziesięciu książek, głównie 
o tematyce polsko-węgierskiej, realizator kilku filmów dokumentalnych. Odznaczony Krzyżem Średnim z Gwiaz-
dą Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej, Honorowy Obywatel Vámosmikola, Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-
-Zdrój, wiceprezes Stowarzyszenia Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło. 
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Ten fakt tak tłumaczyła Krystyna Sławik-Kutermak, gdy dziesięć lat temu zbierałem ma-
teriały do pierwszej książki o Sławiku i Antallu: Mojego ojca i wujka Antalla Pan Bóg ulepił 
chyba z tej samej gliny. Dlatego tak dobrze się rozumieli. 

Natomiast od Stefanii Pielok, zaufanej sekretarki Sławika, w 2004 roku usłyszałem: Obaj 
byli ludźmi wyjątkowymi, z klasą. Wiedziałam, że gdy znajdę się w potrzebie, to oni mnie nie 
zostawią, że w każdej sprawie mogę się do nich zwrócić. I to nie na zasadzie (coś za coś), tylko 
z serca. Sławik nie siebie, lecz zawsze drugiego człowieka stawiał na pierwszym planie. Tak 
samo postępował Antall. Gdzie dziś są tacy ludzie? W swoim życiu podobnych do nich już wię-
cej nie spotkałam. Pan Prezes kiedyś mi powiedział: „Ludzi można podzielić tylko na dobrych 
lub złych. To wszystko, zapamiętaj!” Tak do mnie mówił. 

Życie za przyjaźń

II wojna światowa nie była pierwszym w polsko-węgierskich dziejach dowodem braterstwa 
między naszymi narodami, ale bodaj najważniejszym. Dlatego my, Polacy, czujemy się zobo-
wiązani, by o takich Węgrach, jak regent Miklós Horthy, premier Pál Teleki, minister spraw 
wewnętrznych Ferenc Keresztes-Fischer, szef ówczesnej dylomacji István Csáky i wielu, wielu 
innych politykach pamiętać za ich bardzo odważne decyzje. Za kategoryczną odmowę Hitlerowi 
na przejazd przez terytorium Węgier wojsk w celu zaatakowania Polski od południa, za otwarcie 
węgierskiej granicy dla ponad 120 tysięcy polskich uchodźców po ataku Rosji Sowieckiej na 
Polskę w dniu 17 września 1939, za udzielenie im kilkuletniego schronienia. To miał na myśli 
Henryk Sławik, gdy na łamach gazety „Wieści Polskie” w dniu 12 maja 1943 roku napisał: 

Gdy stopy nasze dotkną naszej świętej ziemi rodzinnej, wtedy wielu z nas popatrzy wstecz 
na gościnną ziemię węgierską, która przygarnęła nas tak serdecznie i żywiła nas tutaj przez 
tyle lat (...) Wielu serdecznych przyjaciół spotkaliśmy tu, nie spodziewając się nawet, że jest 
ich tak wielu – często skromnych ludzi z odległych wsi, księży, lekarzy, urzędników, chłopów 
i robotników. Byli oni jak gdyby nieznanymi żołnierzami wspólnej naszej sprawy – szarymi 
ludźmi, którzy jednak nigdy się nie zachwiali i nigdy nam nie poskąpili ciepła swych serc. Nie 
zapomnijmy o nich nigdy! (podkreślenie G.Ł.).

Sławik zobowiązanie szczerej wdzięczności wobec Węgrów rozumiał dosłownie. Po zajęciu 
Węgier przez Niemców 19 marca 1944 roku wywiad okupanta nie ustawał w poszukiwaniach 
zarówno Sławika, jak i Antalla. Niestety, po kilku tygodniach ucieczek i zmian kryjówek obu 
opuściło szczęście. Gdy gestapowcy doprowadzili do ich konfrontacji w siedzibie gestapo na 
Svabhegy, Sławik dal dowód niebywałego męstwa. Torturowany twardo zaprzeczał oskarże-
niom, że Antall uczestniczył w organizowaniu przerzutów do Francji a potem na Bliski Wschód 
około 40 tysięcy polskich żołnierzy i oficerów, że pomagał w ratowaniu polskich Żydów. Oskar-
żeń było więcej, lecz od Sławika gestapowcy nie usłyszeli ani jednego potwierdzenia zarzutów 
stawianych Antallowi. Gdy po przesłuchaniu obu wieziono do więzienia przy Fö utca, József, 
wykorzystując nieuwagę strażników, uścisnął dłoń ledwo żywego Henryka, mówiąc: Przyjacie-
lu, dziękuję, uratowałeś mi życie! W odpowiedzi Henryk wyszeptał: Tak płaci Polska... 

Zasłona milczenia 

Sławik został zamordowany przez Niemców 23 sierpnia 1944 roku w Mauthausen. Nim 
jednak władze powojennej Polski skazały go na długoletnie zapomnienie, w 1946 roku rad-
ni Katowic, miasta, któremu oddał najlepsze lata swej publicznej działalności, nadały jednej 
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z ulic jego imię. Już po trzech dniach decyzję tę musieli anulować, ponieważ przedstawiciela 
Rządu RP na Wychodźstwie, a jednocześnie socjalisty nurtu niepodległościowego, nie można 
było honorować w nowej rzeczywistości politycznej. 

Po zakończeniu wojny Antall został ministrem odbudowy Węgier. Ale i tu komuniści 
umacniali swoją pozycję i takich ludzi jak on zaczęto eliminować z kręgów władzy. 
Wspomina Edith Antall-Héjj Lászlóné, co zamieściłem w swej pierwszej książce o Sła-
wiku i Antallu: Gdy na Węgrzech nadeszły czasy komunizmu o moim ojcu mówiono, że 
z ramienia resortu spraw wewnętrznych podczas wojny pomagał polskim burżujom. Jego 
bezsprzecznych zasług nie uznano, nad czym bolał niemal do końca swych dni. Kilka 
lat po wojnie wdzięczni uchodźcy zaprosili ojca do odwiedzenia Polski, ale Rákosi nie 
wydał mu zezwolenia na wyjazd, choć było to jeszcze w okresie, gdy większość rządu 
znajdowała się w rękach „drobnych gospodarzy”. Odstawienie na boczny tor było upo-
korzeniem go przez ludzi ówczesnej dyktatury. Jak wielką gorycz musiał w sobie nosić, 
gdy on, osoba bardzo aktywna, mając 53 lata (!) zmuszony został do wycofania się z ży-
cia publicznego. 

I na Węgrzech o Antallu długo milczano. Dopiero w 1974 roku w tygodniku „Magyaror-
szág”, ale już dzień po jego śmierci, ukazał się pierwszy od 30 lat artykuł o pobycie na Wę-
grzech polskich uchodźców i o roli w ich życiu takich Węgrów, jak ojciec Edith. 

Przywracanie pamięci 

W przywracaniu pamięci o tej niezwykłej karcie w węgiersko–polskich dziejach ważną rolę 
odegrały publikacje książkowe, w tym m.in. dwa tomy wspomnień polskich uchodźców, jakie 
ukazały się w języku węgierskim: Barátok a bajban (Przyjaciele w biedzie, Europa Könyvkia-
dó, 1985) i Menekült-Rapszodia (Uchodźcza rapsodia, Széphalom Könyvműhely, 2000) oraz 
tom polski pt. Wspomnienia polskich uchodźców na Węgrzech w latach 1939–1945 (wydawca: 
Federacja Stowarzyszeń Polsko-Węgierskich RP, 1999).

Dużo wniosły organizowane przez Ambasadę RP w Budapeszcie Węgierskie Obchody 
Uchodźstwa Polskiego w 60. rocznicę w 1999 roku, których patronami uczyniono Henryka 
Sławika i Józsefa Antalla seniora, jak również obchody 70-lecia w 2009 roku. 

Początkiem niełatwej batalii o godne miejsce w historii II wojny światowej dla Sławika 
i Antalla było przyznanie im przez Instytut Yad Vashem tytułów „Sprawiedliwych wśród Na-
rodów Świata”, do czego znacząco się przyczynił Henryk Zvi Zimmermann2, który przez pół 

2 Henryk Zvi Zimmermann (2.01.1913 Skała Podolska – 10.06.2006 Izrael) – działacz syjonistyczny, praw-
nik i dyplomata izraelski. Od młodości zaangażowany w ruchach syjonistycznych, ukończył prawo na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim. W czasie wojny należał do ruchu oporu. przebywał w krakowskim getcie. Uciekł z transportu 
do obozu, dostał się do Budapesztu, gdzie dzięki pomocy H. Sławika, J. Antalla i E. Szapáry uzyskał dokumenty 
legalizacyjne. W 1944 r. wyemigrował do Palestyny. W latach 1944-48 członek Rady Miejskiej Haify, potem jej 
burmistrz. W latach 1959-73 poseł do Knesetu z ramienia partii Likud, jego wiceprzewodniczący 1969-1973. 
W latach 1978-83 ambasador Izraela w Nowej Zelandii. Działacz Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, który do-
kumentuje historie ocalonych z Holocaustu i przyznaje tytuły „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”. Członek 
m.in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników. Odznaczony za udział w wojnie i antynazistowskim ruchu 
oporu na terenie Polski, Węgier i Rumunii. Autor m.in. głośnej w Izraelu książki Między młotem parlamentu a ko-
wadłem partii i licznych artykułów w prasie polskiej, izraelskiej i nowozelandzkiej, a także wspomnień Przeżyłem, 
pamiętam, świadczę, Kraków 1997, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, s. 365. 
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roku na przełomie 1943/44 blisko współpracował z prezesem Komitetu Obywatelskiego3. Pod-
czas uroczystości w Jerozolimie poinformowano, że Henryk Sławik przy pomocy m.in. Józse-
fa Antalla uratował około pięciu tysięcy polskich Żydów. Pośmiertne tytuły dla swych ojców 
odebrali: w listopadzie 1990 roku Krystyna Sławik-Kutermak, córka Henryka, a w maju 1991 
roku József Antall jn., syn Józsefa sen., już jako premier demokratycznych Węgier. 

Grzegorz Łubczyk, zainspirowany przez Henryka Zimmermanna, napisał pierwszą książ-
kę o wielkim „Sprawiedliwym” ze Śląska pt. Polski Wallenberg. Rzecz o Henryku Sławiku” 
(Rytm, 2003), która na Węgrzech ukazała się pt. A Lengyel Wallenberg. Henryk Sławik és 
idősebb Antall József tőrténete (Széphalom Könyvműhely, 2004). 

Na kanwie tej historii Grzegorz Łubczyk z Markiem Maldisem zrealizowali film doku-
mentalny pt. Henryk Sławik. Polski Wallenberg (TVP 2004). Film ten ma wersje angielską, 
francuską, węgierską i izraelską. Poza Telewizją Polską dokument ten prezentowała węgierska 
TV Duna. Dla potrzeb edukacyjnych – na życzenie IPN – film ten z myślą o lekcjach historii 
otrzymał krótszą, 30-minutową wersję. 

W 2004 roku prezydent RP Aleksander Kwaśniewski – na wniosek twórców ww. filmu – 
pośmiertnie odznaczył Henryka Sławika Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odro-
dzenia Polski. 

3 Henryk Zvi Zimmermann, Przeżyłem, pamiętam, świadczę ss. 244-246: 
W tym czasie nadszedł tragiczny dzień 19 marca [1944 r.]. O świcie nad Budapeszt nadleciały bojowe samoloty 

niemieckie, krążyły wokół gmachu parlamentu, w którym posłowie obradowali właśnie na temat kryzysu w stosun-
kach węgiersko-niemieckich. Niemcy obsadzili parlament i wszystkie ważne punkty strategiczne. Regent Horthy 
był w areszcie domowym. 

Władzę objął Ferenc Szálasi, przywódca partii węgierskich hitlerowców „Strzała i Krzyż”. Zszedłem do przygotowane-
go bunkra – wiedziałem, że Niemcy będą mnie szukać. Prosiłem Sławika i Antalla, aby się ukryli. Sławik odpowiedział, że 
piastuje stanowisko, które nakłada nań obowiązek dbania o dziesiątki tysięcy uchodźców, i nie może się ukrywać.

Antall też nie skorzystał z porady przyjaciół, aby uciec. Rychło gestapo obsadziło urząd Delegatury Polskiej. 
Aresztowano ludzi podczas niszczenia dokumentów. Niemcy byli do tego bardzo dobrze przygotowani. Uwięzili też 
dra Antalla. I oskarżyli jego oraz Sławika o spiskowanie przeciwko Niemcom, o ratowanie i ukrywanie Żydów. Na 
argumenty obu, że być może pomagali Żydom nie wiedząc o tym, pokazano im gazety, gdzie na zdjęciach obejmują 
dzieci w sierocińcu w Vac. Przedstawiono też inne dowody, że ratowali Żydów z Polski. 

Razem ze Sławikiem aresztowano jego żonę Jadwigę, a ich 12-letnia córka Krystyna ukrywała się po wsiach 
węgierskich. 

Antall i Sławik byli więzieni i katowani kilka miesięcy w lochach gestapo. Sławik wziął całą winę na siebie. 
Mówił, że Antall współpracował tylko z przekonania, że to dzieci katolickie. W końcu Jadwigę Sławik wywieziono 
w lipcu do Ravensbrück, gdzie przechodziła męki wraz z uwięzionymi tam Żydówkami. Sławika wysłano do Mau-
thausen i podobno został tam powieszony 14 lipca 1944 roku. 

Żadne tortury nie załamały tego dzielnego Polaka, który swoim poświęceniem uchronił Antalla od podobnego 
losu. Nie mając dostatecznych dowodów winy Antalla, a licząc się z opinią węgierską, Niemcy musieli go w końcu 
zwolnić, ale odebrano mu możliwość swobodnego poruszania się. Na jego mogile na budapeszteńskim cmentarzu 
widnieje wizerunek białego Orła Polskiego z napisem «Polonia Semper Fidelis». 

Szlachetna hrabina Szapáry schroniła się podobno do ambasady tureckiej. O dalszym jej losie nie znalazłem 
żadnych danych. 

W tym czasie ja, chowając się w bunkrach, utrzymałem kontakt z podziemną organizacją Żydów węgierskich, 
którzy znaleźli się teraz w okropniejszej sytuacji niż polscy uchodźcy, posiadający dokumenty aryjskie. Niemcy 
nie mogli zacząć eksterminacji od uchodźców polskich, bo chcieli podjąć akcję skierowaną przeciw węgierskim 
Żydom, licząc na ograbienie ich z ich majątków. 

Pozostawałem w kontakcie z komitetem ocalenia, który zorganizowała część działaczy żydowskich. W porozu-
mieniu z nimi zrealizowaliśmy plan ratowania uchodźców polskich, dzięki któremu kilka tysięcy polskich i węgier-
skich Żydów zdołało przeżyć wojnę. 
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Gimnazjum nr 3 w Jastrzębiu Zdroju-Szerokiej w 2004 roku jako pierwsza w Polsce szkoła 
w obrała swego Krajana na patrona. W jego ślady, z inspiracji powstałego w 2008 roku Stowa-
rzyszenia Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło, poszło w 2008 roku Gimnazjum nr 19 w Katowi-
cach i w 2012 roku Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku. 

Nowe informacje o Bohaterze i doświadczenia z upowszechniania wiedzy również poza 
Polską (m.in. na Węgrzech, we Francji, w Niemczech i w Kanadzie) o wojennym uchodźstwie 
polskim na Węgrzech skłoniły Grzegorza Łubczyka do napisania drugiej książki pt. Henryk 
Sławik. Wielki zapomniany Bohater Trzech Narodów (Rytm 2008, jej węgierskie wydanie 
Három nemzet elfeledett hőse: Henryk Sławik , Széphalom Könyvműhely 2009). 

Spłacając dług wdzięczności miejscowe władze nadały imię Sławika jednemu z rond w Ka-
towicach i ulicy w Jastrzębiu Zdroju-Szerokiej. 

W 2008 roku w Katowicach, z inspiracji Aleksandra Fiszera, Grzegorza Łubczyka i Micha-
ła Lutego, powstało Stowarzyszenie Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło, którego celem jest upo-
wszechnianie wiedzy o tym wybitnym Polaku ze Śląska. Skuteczne się okazało wystąpienie 
Stowarzyszenia do Prezydenta RP o przyznanie H. Sławikowi najwyższego polskiego odzna-
czenia W lutym 2010 roku w Katowicach prezydent Lech Kaczyński w obecności prezydenta 
Węgier László Solyoma pośmiertnie uhonorował Henryka Sławika Orderem Orła Białego, 
a Józsefa Antalla – Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, najwyższym polskim odzna-
czeniem, jakie może otrzymać cudzoziemiec. 

We wrześniu 2009 roku na Węgrzech w Vácu, na ścianie byłego sierocińca dzieci żydow-
skich odsłonięto ufundowaną przez gospodarzy miasta dwujęzyczną tablicę upamiętniającą 
jego założycieli: Sławika i Antalla.

Spośród kolejnych ważnych inicjatyw upowszechniających wiedzę o pomocy i opiece Wę-
grów nad polskimi uchodźcami pragnę wymienić:

 y pierwszy tego rodzaju dwujęzyczny album Pamięć. Polscy uchodźcy na Węgrzech 
1939-1946, autorstwa Krystyny Łubczyk i Grzegorza Łubczyka, oprac. graf. Krzysz-
tof Ducki, tłum. na węgierski Jozsa Péter i Szenyán Erzsébet (Oficyna Wydawnicza 
Rytm 2009);

 y bogato ilustrowaną publikację A Life for the Life of the Jews. Henryk Sławik, autorstwa 
Grzegorza Łubczyka, (Stowarzyszenie Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło, Stowarzysze-
nie Projekt Śląsk, Oficyna Wydawnicza Rytm, 2011, 63 s.). Broszura ta wydana została 
z myślą o promowaniu pamięci o H. Sławiku poza granicami Polski, dotychczas w nie-
wielkim stopniu wykorzystana przez instytucje do tego powołane;

 y drugi tom Pamięć II (Oficyna Wydawnicza Rytm 2012). Łącznie ta ilustrowana historia 
uchodźstwa zawiera około 1200 fotografii, dokumentów i karykatur;

 y godzinny film dokumentalny Węgierskie serce wg scenariusza i w reżyserii Grzego-
rza Łubczyka, (Telewizja Religia.Tv 2012, przy wsparciu Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych). Film ma wersję angielską i węgierską. Dokument ten, 
powstały na bazie ww. albumów Pamięć/Emlékezés, po raz pierwszy opisał cały okres 
polskiego uchodźstwa wojennego na Węgrzech, a wśród wiodących postaci są H. Sła-
wik i J. Antall.

 y ponad dwieście spotkań autorskich Grzegorza Łubczyka w Polsce, na Węgrzech, we 
Francji, w Kanadzie i Izraelu, promujących książki i filmy dokumentalne poświęcone 
losom Polaków na Węgrzech podczas II wojny światowej.

Jesienią 2010 roku Poczta Polska zaliczyła Antalla i Sławika do grona wybitnych postaci 
XX stulecia, wydając w językach polskim i węgierskim Kartę Pocztową z „przyjaciółmi na 
śmierć i życie” na jednym znaczku i z napisem: Sprawiedliwi wśród Narodów Świata/A Világ 
Igaza: Henryk Sławik i József Antall. W latach 1939-1944 na Węgrzech obaj Sprawiedliwi, 
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opiekunowie uchodźców, uratowali wiele tysięcy polskich i węgierskich Żydów/A menekülte-
ket oltalmazó két Igaz Ember 1939-1944 Magyarországon sok ezer lengyel és magyar zsidót 
mentett meg. 

Nazwisko Henryka Sławika, prezesa Komitetu Obywatelskiego, w minionych kilku latach 
pojawiło się m.in. w Budapeszcie na ścianie budynku, gdzie miał siedzibę KO i w Katowicach 
na ścianie budynku, w którym mieszkał on z rodziną. Jego imię nosi pasaż w warszawskiej 
dzielnicy Białołęka. 

Niestety, mimo podejmowanych wysiłków międzynarodowa opinia publiczna, ale też i pol-
ska, nadal niewiele wie o fenomenie polskiego uchodźstwa wojennego na Węgrzech, o jego 
bohaterskich postaciach. Jednak bez większego zaangażowania władz zarówno polskich, jak 
i węgierskich nie uda się skutecznie upowszechnić wiedzy o tamtych czasach. Nie liczmy, że 
ktoś zrobi to za nas. W naszych krajach też jeszcze wiele jest do zrobienia, zwłaszcza w zakre-
sie edukacji młodego pokolenia. 

W dziele upowszechniania wiedzy o Henryku Sławiku bardzo dobrą okazała się decy-
zja Sejmiku Województwa Śląskiego o uchwaleniu 2014 jako „Roku Henryka Sławika na 
Śląsku”. Stało się to w 70. rocznicę jego męczeńskiej śmierci w niemieckim obozie zagłady 
Mauthausen-Gusen. Z realizacji bogatego programu obchodów „Roku Sławika” można mieć 
nadzieję, że ten wielki polski patriota ze Śląska rodem stanie się postacią bliską nie tylko jego 
krajanom i nie tylko Polakom. Swoimi czynami i heroiczną postawą w chwilach największego 
zagrożenia Henryk Sławik na to zasłużył.

Zaznaczyć należy, że wydanie w 2010 roku Karty Pocztowej było możliwe dzięki pomo-
cy m.in. senatora Andrzeja Misiołka, członka-założyciela Stowarzyszenia Henryk Sławik 
– Pamięć i Dzieło. To również senator Misiołek, jako przewodniczący Zespołu Parlamen-
tarzystów Województwa Śląskiego w VII kadencji Senatu RP zorganizował dla wszystkich 
senatorów specjalne spotkanie połączone z pokazem filmu Henryk Sławik. Polski Wallen-
berg. Uczestnicząca w tej prezentacji senator Joanna Fetlińska w swoim okręgu wyborczym 
umożliwiła przybliżenie postaci i dokonań wielkiego Ślązaka aż na jedenastu spotkaniach 
w ciągu trzech dni.

Senator Misiołek bardzo zaangażował się również w upowszechnianie wiedzy o fenomenie 
wojennego uchodźstwa polskiego na Węgrzech, m.in. poprzez aktywne włączenie się w nieła-
twe w naszej rzeczywistości zdobywanie środków na wydanie drugiego tomu albumu Pamięć 
oraz na realizację dwóch filmów dokumentalnych autorstwa G. Łubczyka: wspomnianego po-
wyżej filmu Węgierskie serce i najnowszego dokumentu fabularyzowanego Życie na krawędzi. 
Henryk Sławik – József Antall senior (Fundacja Dobre Wieści, 2014). Naturalnym więc jest 
fakt, że to właśnie senator Andrzej Misiołek, który tyle uczynił i nadal robi dla upowszech-
nienia wiedzy o swym wielkim Krajanie, został senackim sprawozdawcą Uchwały Senatu RP 
honorującej zasługi Henryka Sławika i Józsefa Antalla seniora.
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József Antall senior i Henryk Sławik 
– bohaterowie trzech narodów
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