UCHWAŁA NR LIX/1220/18
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie przyznania Stanisławowi Płatkowi tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Katowice”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.) oraz § 58 ust. 1 pkt 1 statutu miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz.
5820)
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§1. Przyznać Panu Stanisławowi Płatkowi tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Katowice”.
§2. Wykonanie uchwały
Miasta Katowice.
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§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice
Krystyna Siejna
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UZASADNIENIE
Stanisław Płatek (ur. 1951 r.) górnik i działacz związkowy, jeden z przywódców strajku w kopalni „Wujek".
Urodził się 5 lutego 1951 r. w Katowicach, w 1973 r. rozpoczął pracę w Kopalni Węgla Kamiennego
„Wujek”, a w 1979 r. ukończył Technikum Górnicze dla Pracujących w Katowicach. Należał
do Związku Harcerstwa Polskiego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajobrazowego.
Był jednym z założycieli komitetu zakładowego NSZZ „Solidarność" w kopalni „Wujek" we wrześniu 1980
r. (pełnił m.in. funkcję sekretarza komisji rewizyjnej).
W grudniu 1981 r., gdy wprowadzono stan wojenny, w kopalni „Wujek" doszło do strajku, Stanisław Płatek
stanął na czele komitetu strajkowego, a podczas pacyfikacji kopalni 16 grudnia 1981 r. został ranny
od postrzału. Był internowany i aresztowany, a w lutym 1982 r. skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu
Wojskowego we Wrocławiu na cztery lata więzienia oraz pozbawienie praw publicznych przez trzy lata.
Do czerwca 1982 r. więziono go w Okręgowym Szpitalu Więziennym w Bytomiu, następnie w Areszcie
Śledczym w Zabrzu i Zakładzie Karnym we Wrocławiu. Został zwolniony w maju 1983 r. ze względu
na stan zdrowia, a w lipcu tego roku został objęty amnestią. Pozostawał w zainteresowaniu Służby
Bezpieczeństwa, która prowadziła wobec niego działania operacyjne.
W kolejnych latach Stanisław Płatek współpracował ze strukturami podziemnej „Solidarności”
i dystrybuował prasę niezależną, we współpracy z Ludwikiem Dziwisem. Po 1983 r. uniemożliwiono mu
pracę w kopalni „Wujek". Dopiero po przemianach ustrojowych Izba Wojskowa Sądu Najwyższego
w grudniu 1992 r. unieważniła wyrok z lutego 1982 r. wobec Stanisława Płatka.
W 1993 r. wrócił do pracy w kopalni „Wujek”, gdzie pracował aż do 2006 r., gdy przeszedł
na emeryturę.
W kopalni „Wujek” ponownie był członkiem NSZZ „Solidarność”, w których pełnił funkcję
wiceprzewodniczącego (1995-1998) oraz przewodniczącego Komisji Zakładowej (1998-2002). Zajmował
także stanowisko wiceprzewodniczącego Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Śląsko –Dąbrowskiego
i przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej KHW S.A. Stanisław Płatek był
oskarżycielem posiłkowym w procesie funkcjonariuszy milicji (plutonu specjalnego ZOMO) oraz
w procesie Czesława Kiszczaka. Pełnił także funkcję przewodniczącego Społecznego Komitetu Pamięci
Górników KWK „Wujek" Poległych 16 grudnia 1981 r. oraz szefa zarządu krajowego Związku Więźniów
Politycznych Okresu Stanu Wojennego (w 1994 r. współzałożyciel, od 2000 r. przewodniczący zarządu).
Stanisław Płatek jest współorganizatorem corocznych uroczystości upamiętniających poległych górników
podczas pacyfikacji kopalni „Wujek” oraz inicjatorem wielu działań na rzecz popularyzacji wiedzy
o pacyfikacji kopalni w grudniu 1981 r., „Solidarności” i czasach stanu wojennego. W 2007 r. Stanisław
Płatek został odznaczony krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Obecnie współpracuje ze Śląskim
Centrum Wolności i Solidarności oraz zasiada w Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy
katowickim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej.
Stanisław Płatek aktywnie uczestniczy w życiu społecznym Katowic i godnie reprezentuje nasze miasto
w Polsce i za granicą.
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Id: 6A22F1CE-C60F-4B76-BB56-9AF91F30753E. Podpisany

Strona 2

