
Wielce Szanowni Państwo, 
- za życia stał się legendą, a mimo to pozostał skromnym człowiekiem. To czego 
był świadkiem i co przeżył w młodości było (użyjmy słów spokojnych i w miarę 
precyzyjnych) głębokim zranieniem i wstrząsem. Psycholodzy, pisarze i 
publicyści nazywają to często dożywotnią traumą. Czyli czymś co pozostaje w 
człowieku już na zawsze. Ale co to znaczy "na zawsze"?  Co to znaczy "wstrząs"? 
"Zranienie"? To tak łatwo się mówi...   Język i słowa mają bardzo dużo pięknych 
"opakowań" dla naszego bólu i dla naszego zwątpienia.  
STANISŁAW PŁATEK jako młody, dwudziestoparoletni człowiek, kiedy kończył 
Technikum Górnicze i rozpoczynał pracę w Kopalni "Wujek" w Katowicach znał 
te słowa. Ale pewnie ich nigdy nie używał. Zbyt były górnolotne, nieznośnie 
ogólnikowe. A przede wszystkim nie znajdowały żadnego zakotwiczenia w jego 
życiu. Rówieśnicy? Starsi koledzy z pracy? Pewnie też wzruszyliby ramionami. 
Trzeba żyć, trzeba się dorobić, na kopalni, wiadomo "nie ma lekko", kto by tam 
myślał o jakichś "traumach"...  
I jak to życiu najczęściej się zdarza, rzeczywistość burzy nagle wszystko. Jak 
przysłowiowy domek z kart.  Abstrakcyjne jeszcze przed chwilą słowa 
napełniają się treścią naszego  bólu i buntu, naszego życia i  - bywa - naszej 
śmierci. 
Rocznik 1951.  Miejsce urodzenia: Katowice. Technik górnik.  Na "Wujku" od 
1973. Nie było źle. Tamte czasy, tamto górnictwo, zarobki. Gierkowska komuna 
mrugała do młodych: "dorobicie się szybko, tylko wiecie, są pewne 
wymagania"... 
Pokolenie Stanisława Płatka dosłownie w ciągu kilku lat przeszło przyspieszony 
kurs wiedzy o systemie, który co innego głosi, a co innego realizuje w praktyce. 
Pod koniec dekady nikt już właściwie nie miał złudzeń komu wierzyć i jak ma 
wyglądać odnowa oblicza "tej ziemi"... 
1980. Już we wrześniu Płatek zakłada w kopalni struktury "Solidarności". Pełni 
odpowiedzialne funkcje. Czas coraz bardziej gorący: strajki, porozumienia, 
prowokacje, pamiętne braki w elementarnym zaopatrzeniu.  
13 grudnia 1981. Stan wojenny. Natychmiastowy strajk na "Wujku". Stanisław 
Płatek zostaje Przewodniczącym komitetu strajkowego.  
16 grudnia: pacyfikacja kopalni przez siły milicji i wojska.  W wyniku strzałów 
Plutonu Specjalnego ZOMO ginie 9 górników. 23 zostaje rannych. Między 
innymi Stanisław Płatek. Po zatrzymaniu - internowany,  następnie 
aresztowany. Wyrok: 4 lata pozbawienia wolności (praw publicznych na 3 lata). 
Najwyższy wyrok w procesie przywódców strajku. Zwolniony w maju 1983, 
amnestionowany w sierpniu nadal współpracował z podziemną "Soilidarnością" 
m.in. przy dystrybucji niezależnych czasopism.   



I - teraz rzecz niebywała! Na początku lat 90-tych S. Płatek... wraca na kopalnię 
"Wujek"! I będzie tam pracował kilkanaście lat,  aż do momentu przejścia na 
emeryturę. 
Proszę wybaczyć -  Szanowni Państwo, Szanowny Panie Stanisławie - ten 
pobieżny, blado brzmiący "rys biograficzny". Przywołałem zaledwie parę 
najważniejszych faktów, a przecież o każdym można by napisać książkę!  Dla 
mnie szczególnie znamienny jest ów POWRÓT, powrót na "Wujek" po tym 
wszystkim co się wydarzyło... W Pańskim życiu, w życiu Polaków, w naszej 
wspólnej historii.  Dostrzegam też jakiś sens symboliczny tej decyzji. 
Przed chwilą mówiłem o zranieniu. O wstrząsie, o traumie. Zawalił się przecież 
wtedy jakiś elementarny porządek. Nie, nie porządek systemu, co do którego 
przecież  nie mieliśmy złudzeń i który po raz kolejny strzelał do ludzi. To była 
prywatna katastrofa 30-letniego człowieka, któremu zamordowano kolegów i w 
którym mordowano nadzieję. Na podstawową sprawiedliwość. Na jakąkolwiek 
sensowną przyszłość.  
My o tym myślimy już dziś często obrazami. Podsuwa nam je literatura (tak, 
tragedia na "Wujku" ma już swoją literaturę!), podsuwa film, radiowe 
słuchowisko. Czasem pieśń. Mityzujemy to co się stało, żeby dostrzec jakiś 
uniwersalny wymiar tych wydarzeń. Ale ja - myślę o tym konkretnym, 
pojedynczym Stanisławie Płatku, któremu w jednej chwili usuwał się świat 
spod nóg. Który widzi poranionych śmiertelnie górników, swoich kolegów, który 
widzi bitych pałkami sanitariuszy opatrujących rannych, który sam jest ranny. 
Przyszło mu także doświadczyć jeszcze jednego: jak gorzko, jak drwiąco brzmi 
czasem słowo "sprawiedliwość".  Po takich doświadczeniach życie musi już 
wyglądać inaczej. Muszą pojawić się kwestie tak elementarne jak sens życia, cel 
życia. Dylematy zaprzątające umysły największych myślicieli i filozofów tutaj 
zostają sprowadzone do prostego pytania: uciekać od tego? Starać się 
zapomnieć?  Czy wręcz przeciwnie...  
Ale On - wraca.     
Znany nam wszystkim życiorys S. Płatka jasno pokazuje, że nie hamletyzował. 
Że ani przez moment się nie wahał, wybierając POWRÓT. Wiemy: nigdy nie 
można wejść dwa razy do tej samej rzeki.  Musiał zatem znaleźć jakiś nowy 
sens, nowy wymiar swojej obecności w TYM miejscu.   Najpierw zaangażowanie 
(zaraz po wyjściu z więzienia!) w prace podziemnej "Solidarności". Potem w 
materialną pomoc dla rodzin poległych, dbanie o miejsca ich  spoczynku. 
Czujność i ustalanie faktycznego przebiegu wydarzeń. I wreszcie -  godne 
upamiętnienie tej historii.    
Potężny, monumentalny stalowy Krzyż złączono z tym małym. Drewnianym. Z 
ołtarza przy którym w grudniu 2016 odprawiano na "Wujku" msze. Krzyż - 
Pomnik stanął jak pamiętamy w 1991 roku. Kilka miesięcy wcześniej 



"Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ku Czci Górników KWK "WUJEK" w 
Katowicach Poległych 16 GRUDNIA 1981 ROKU" (tak brzmi pełna nazwa!) - 
powołał nowy Zarząd. Na czele Komitetu, który przekształci się potem  w 
SPOŁECZNY KOMITET PAMIĘCI GÓRNIKÓW KOP "WUJEK" stanął bohater 
niniejszej laudacji. 
Stanisław Płatek jest dziś nie tylko przywódcą historycznego strajku i 
człowiekiem - legendą.  Jest przede wszystkim strażnikiem pamięci o tym czego 
był uczestnikiem i świadkiem. Ta misja szybko wypełniła całe jego życie i dziś 
jest już nie tyle absorbującym zajęciem, ile losem, od którego nie może być  
odwrotu.  Znaczą tę drogę dziesiątki, o ile nie setki spotkań i wystąpień, 
kontakty ze wszystkimi środowiskami i pokoleniami, troska o prawdę na temat 
wydarzeń na "Wujku". Czujność, by nikt nigdy jej nie zawłaszczył i nie 
zafałszował.  Panie Stanisławie,  tytuł "HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA 
KATOWICE" to zaszczyt, na który zasłużył pan całym swoim dzielnym życiem. 
Znany jest powszechnie pański dystans do lukrowanych słów (mówiłem o tym 
na początku). Znana jest powściągliwość i rzeczowość. Ale nie mam - podobnie 
jak chyba wszyscy obecni na tej sali - najmniejszych wątpliwości, że to właśnie 
do takich jak Pan odnoszą się te słynne słowa: Idź wyprostowany wśród tych, co 
na kolanach//wśród odwróconych plecami i obalonych w proch//ocalałeś nie 
po to, aby żyć//masz mało czasu, trzeba dać świadectwo//Niech nie opuszcza 
ciebie twoja siostra Pogarda//dla szpiclów, katów i tchórzy//czuwaj//Bądź 
wierny// Idź..... 


