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PETYCJA 
Okręg Gliwicki Zjed11ocze11ia Cllrześcija,iskic/1 Rodzin wnosi o nadanie 111ui1scu w 

przestrzeni pub/icwej - jed,iej z ulic (plac, ro1tdo) polożonycli ,,a terenie Gminy Gliwice 
imie11i11 11iedaw110 zmarłego zalożyci.ela „Solidamo§ci Walczącej'', marszałka seniora Sejmu RP 
Vlll kadencji dr Komela Jlforawieckiego 

UZASADNIE IE 

Całym ·woim życi em zmarły śp. doktor Kornel Morawiecki dobrze zasłuzył s ię Pol e. 
W 1968 ucze ·· tniczył , strajkach tudenckich. Po ich stłumieniu, wspólnie z Jerzym Petryniakiem 
Z· zisławem Ojrzyń. kim, Piotrem Plenkiewiczcm oraz R szardem rąbskim wydrukował 
i kolportował ulotki pot(?piające ówczesne władze komunistyczne za repr-e je wobec prote tujących. 
W podobnym zespole wydawał ulotki przeciwko interwencji wojsk Układu Warsza s iego w 
Czechosło acji w sierpniu 1968, a następnie przeciwko stłumieniu prz z władze prote tów 
robotniczych w grudniu 1970. W 1979 związał się od drugiego numeru z wydawan. m we 
Wrocławiu drugoobiegowym pe1iodykiem ,.Biuletyn Dolnośląski" . -..; tym samym rok wraz z 
grupą znajomych witał papieża Jana Pawła Il w Warszawie. Częstochowie i Krakowie podczas 
pierwszej pielgrzymki do Polski biało-czerwonym tran parentem z napi em ., iara 

iepodległość". 

W sierpniu 1980 wraz z , Biuletynem Dolnośląskim" włączył się w organizowanie trajkó 
we Wrocławiu . We ,vr~śniu tegoż roku brał udział w o ganizo aniu regionalnych struktur 
„ Solidarności" . Wraz z ikołajem Iwanowem i zespołem , Biuletynu Doln oślą kiego" drukował 
po rosyjsku odezwy do rołnierzy radzieckich stacjonujących w Polsce. Za tę działalność zo tał 
zatrzymany, zwolniono go po poręczeniu udzielonym przez rektora Politechniki Wrocław kiej 
i groźbie strajku powszechnego w regionie. B ył delegatem na I Kraja • Zjazd D legatów r ZZ 
,,Solidarno ć" w Gdańsku i jednym z inicjatorów przyjęcia przez zjazd Pos ł ania do ludzi pracy 
Europy Wsch dniej . 

Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 uniknął interno, ania. gd yż przewoził 
wieczorem sprzęt poligraficzny. Z zespołem „Biuletynu Dolnośląskiego" zaangażował się 
w działalność podziemną. Korzystając z zakonspirowanej struktury rozpoczął działalność 
poligraficzną, Pierwszy numer drugoobiegowego pisma ,:z dnia na dzień" był druk wany "v noc 
z 13 na 14 grudnia i został kolponowany od rana 14 grudnia we Wrocł awiu. Zajął się także 
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"'Ydawaniem prasy i wydawnictw Regionalnego Komitetu olidarnoś " 
e Wrocławiu, był upoważniony przez przewodnicząc g regionu Fras 'lliuka 

do wydawania i podpi ywania o wiadczeń \V imieniu RK . 
a przełomie maja i czerwca 1982 założył organizacj olidarność Walcząca (po zątkowo 

po · ługującą się nazwą Porozumienie Solidarność Walcząca). W manifeście pro Jramowym Kjm 
jesteśm ? O co walczymy? wskazano że podstawowymi założeniami . W jest ..walka 
o odzyskanie niepodległości i budowa Rzeczpospolitej Solidarnej". Odrzucano ugodę z urzędującą 
władzą i reformowanie systemu deklarowano walkę podjazdową „na w zystkich poziomach 
i f żnymi metodami". 

9 listopada 1987 Kornel Morawiecki został zatrzymany przez funkcjonariuszy SłUŻby 
Bezpieczeństwa e Wrocławiu. Przetransportowano go do War zaw i osadzono w areszcie 
na Rakowieckiej. gdzie przetrzymywany był w cał owitej izolacji. Zao trzyły ię wówczas u niego 
chorzenia: choroba wrzodowa i zapalenie oka. W ramach odpo iedzialno i rodzinn j 

odmówiono wted jego żonie wydania pa zportu na wyjazd do Wielki j Brytanii. W marcu 
1988 r. Zbignie Romaszewski wy ·tosował w jego sprawie li t do Amnesty International 
w Londynie, ale organizacja ta nie \i ciągnęła go na listę więźniów umienia gdyż srwi rdziła . 
ż mu i wyjaśnić, czy nie był on związany z działalno cią terrorystyczną . Z inicjaty, 
Konfederacji Polski iepodległej w SA pow tał Komjtet na rzecz wolnienia K mela 
Morawieckiego. Kornel Morawiecki opuścił kraj 30 kwietnia 1988 r. Po trzech dniach, podczas 
próby powrotu został deportowan z lotniska w Warszawie do Wiednia. dało mu •ię powró ić 
kon piracyjnie do Pol ki pod koniec sierpnia 1988 r. jawnił się dopiero czerwc 1990 r. Był 
rozpracowywany przez funkcjonariu zy KW MO · USW we Wrocławiu · l 90. latach 1979-
Był kandydatem na Prezydenta RP oraz sprawował mandat posła na ejm RP VUI adencji. 

Kornel Morawiecki zmarł około południa 30 v.iTze nia 2019 r. w C ntraln rm zpi talu 
Klinicznym MSWtA przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie na skutek no otworu trzustki , po 
kilkumiesięcznej walce z chorobą. Uroczystości pogrzebowe o charakterze państ\:...o"vym odb ł 

ię 5 października na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach . Zo tal odznaczony p ez Prezydenta 
RP Andrzeja Dud Orderem Orła Białego. 

Był przewodniczący Platformy Obywatelskiej p eł Grzegorz Schc . na był działaczem 
niepodległościowego ugrupowania doktora Kornela Morawieckiego w PRL. Po jego od j'ciu, 
napisał: 'Odszedł Kornel Morawiecki, twórca i legenda So l idarności alczącej; \ l tach 80- tych 
uczył mni konspiracji i walki o wolną Pol kę; cześć i chwała jego pamięci" . 

Nikołaj Iwano historyk, rosyjski dysydent, przybył do Pol ki w 1980 r. i jeszcze przed 
stanem wojennym podjął współpracę z, Solidarnością Walczącą . Wspominał ,~ kiedy p ~awił się 

Polsce, to w zy cy się go bali. ,.Byłem z.a prowokacyjny za dziwn , miałem prt. ież ros}j ki 
p zport. Ale Kornel od razu mnie przyjął przygarnął i do końca był m im naj b liższym 
przyjacielem moim duchowym ojcem" - powiedział. Iwanow uważa że Kornel orav.ii cki „dla 
obalenia komunizmu zrobił prawdopodobnie najwięcej ze w zystki h pol ki h działaczy 
antykomunistycznych• . 

,Ja akurat współpracowałem z Kornelem Morawieckim i mam bardzo po me zdanie 
o jego działalności w tamtym okresie i uważam, że za tamte zasługi taJcie upami , tnienie mu si 
należy. Moja opinia jet tu po ytywna." - powiedział niedawno w rozmowie i zal eżną a~ tą 
Ob •atel ką poseł na Sejm RP IV,V,VI,Vfl VUI kadencji i obecny s nator Platform 
Ob atelskiej Antoni Mężydło. Ten toruński senator PO z stał uprowadzon _ marca 1984 r. 
w ramach tzw. porwań toruńskich. Był torturowany i wi ziony przez funkcjonariu zy OA ( 1rupy 
specjalnej Służby Bezpieczeństwa) w okolicach Okonina, a następnie pozosta ·i ny na ·sypis ·u 
· mieci w Brodnicy. 

olidarność Walcząca działała na terenie Gliwic i innych śląskich miast. Z punktu widzenia 
kształto ania pozytywnych postaw obywatelskich śp. dr Kornel orawiecki zasługuje 



na postulowane upamiętnienie w Gliwicach. In fo rmujemy również, że stanowisko Instytutu Pamię c i 

arodowej w sprawie podobnego uhonorowania p. dr Kornela orawieckiego jest nadzwyczaj 
pozytywne, a zo lało już wyrażone w ~prawie podobnej petycji, która zo tała złożona w Bielsku
Białej. 

W zwi ązku z przedstawionymi dokonaniami oraz opiniami na temat śp. doktora omela 
Morawieckiego wno imy jak na wst pie . 

Z po ważaniem 

Pr1..ewodnic'zący Okręg u Gliwickiego ZChR 

Miro. ław DYNAK 
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1. Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publiczn eh moich pełnych dany h 
osobowych oraz danych organizacj i na potrzeby publikacji w Biul t)nie Infom1acji 
Publicznej. 

2. Wno zę o informowanie nas o w zystkich działaniach rzędu w sprawie tej petycj i 
na adres e-mai1: rzecznik.prasowy a chr.pl 
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