
Stenogram 
z przemówienia 

 

Jacka Jerza 

 

wiceprzewodniczącego NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska 
członka władz krajowych Konfederacji Polski Niepodległej 

i Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania 
 

w trakcie uroczystych obchodów 
63. rocznicy odzyskania Niepodległości 

 
11 listopada 1981 r.  

w Radomiu 
 
 
 

Zorganizowane przez radomską KPN i NSZZ "Solidarność" uroczyste obchody 
Święta Niepodległości objęły wielotysięczny przemarsz z pochodniami  

ulicami miasta na Rynek (Plac 800-lecia), 
gdzie w miejscu zburzonego Pomnika Legionisty ustawiona została jego makieta 

przed którą wygłoszono patriotyczne przemówienia i złożono wieńce, 
a następnie uroczyście proklamowano powstanie 

Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Pomnika Legionisty. 
 

Patriotyczne przemówienie Jacka Jerza przeszło do historii 
jako jedno z najodważniejszych publicznych wystąpień tamtych czasów. 

 
Za jego wygłoszenie wszczęto wobec J. Jerza śledztwo w sprawie przestępstw 

z art. 270 § 1, 271 § 1 oraz 273 § 3 kk, tj. lżenie i wyszydzanie 
naczelnych organów PRL oraz rozpowszechnianie fałszywych wiadomości 

mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL.   
 
 

Nagranie przemówienia dostępne jest również w wersji audio i wideo 
pod adresem 

 
http://jacek.jerz.org/multimedia.htm 



 



 



Radom, dnia 12.11.1981 r. 
 

STENOGRAM 
z wystąpienia Jacka Jerza - nagranego na taśmę - w dniu 11.11.1981 r.  
podczas uroczystości z okazji 63-ej rocznicy odzyskania niepodległości. 

 
 Jestem przedstawicielem Konfederacji Polski Niepodległej, Obszaru 
Pierwszego, Okręgu Radomskiego. Zabieram głos w imieniu Kierownictwa Akcji 
Bieżącej Okręgu. 
 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała 
niepodległość. Musiała walczyć o jej utrzymanie. W 1920 roku przez kilka dni 
istniała jako Polska Republika Radziecka nawet. Dokonała "cudu nad Wisłą" dla 
obrony niepodległego bytu. I po dwudziestu latach niepodległości straciła ją w 
wyniku IV rozbioru Polski dokonanego napaścią Niemiec hitlerowskich i Rosji 
Sowieckiej. Były to daty 1 i 17 września 1939 roku, poprzedzone układem 
Ribbentrop-Mołotow. Mimo bohaterstwa żołnierzy polskich, mimo wspaniałej 
postawy naszego narodu, reżim stalinowski, reżim sowiecki opanował nasz kraj. 
Stało się to możliwe dlatego, że pogwałcili wszelkie konwencje i układy 
międzynarodowe. Zignorowali istnienie rządu polskiego i powołali do życia tak 
zwany rząd Bieruta - pachołka Kremla, który realizował w Polsce sprawdzone 
wcześniej metody NKWD. Polski odpowiednik NKWD - Urząd Bezpieczeństwa, 
przekształcony obecnie w SB, i wreszcie instrument wykonawczy Kremla - PZPR 
dokonały reszty. ZSRR podobnie jak w 1768 roku Rosja i Prusy ustanowił się 
gwarantem nienaruszalności ustroju Polski i nie obchodzi tego sąsiada nasze 
polskie zdanie w tej sprawie. A przecież w XVIII wieku nienaruszalność ustroju 
Polski gwarantowały obce mocarstwa po to jedynie aby utrzymać nas w 
słabości i zależności. "Przeklina lud a błazny mu śpiewają, że nigdy nie był tak 
jak dziś jest wolny. Patrzę na gwiazdy co się w niebie palą, pokój służalstwa czy 
zagłada wojny" - to cytat z Miłosza. 
 Minęły 42 lata, przestaliśmy się bać. Coraz więcej Polaków budzi się z 
chocholego snu, coraz więcej nas podejmuje wielką ideę niepodległości 
przekazaną nam przez Piłsudskiego i Roweckiego "Grota". Nic to, że najlepsi 
cierpią w PRL-owskich więzieniach. Jesteśmy kolejną zmianą w długim 
pochodzie pokoleń. Musimy walczyć nie z ZSRR ale o to by nasze stosunki z 
ZSRR opierały się nie na zasadzie dyktatu i poddaństwa, lecz wzajemnego 
poszanowania i niepodległości, na zasadach równoprawnych podmiotów prawa 
międzynarodowego. Niepodległość i suwerenność jest nie tylko miarą naszych 
narodowych ambicji, ale niezbędnym warunkiem naszego bytu narodowego, a 
także pomyślności.  Chcemy sami stanowić o sobie w wolnych wyborach. 
Odrzucamy wszelką przemoc jako niegodną, odrzucamy wszelką nienawiść do 



innych narodów uznając, że każdy ma przyrodzone prawo do stanowienia o 
sobie. Nasza główna broń to poszanowanie prawa jednostki i narodów, 
świadomość narodowa, odkłamanie naszego życia i naszej historii. Prawda jest 
naszym orężem. Prawda i wiara w to, że ona zwycięży. Wielowiekową tradycją 
narodu polskiego sięgającą XIII wieku jest tworzenie konfederacji dla 
osiągnięcia zamierzonego celu. Dziś Konfederacja Polski Niepodległej - KPN - 
jest odpowiedzią na wyzwanie  wobec którego postawił Polaków zmieniający 
się czas. Dwieście lat temu Kościuszko powiedział: "Polacy, wskazałem wam 
drogi do niepodległości. Nie wzywam was do szlachetnej rozpaczy, ale do 
pewnych zwycięstw. Odważcie się tylko zwyciężać". 
 Wkraczamy w nową fazę naszych dziejów. W dniu Święta Niepodległości 
wobec zburzonego "Pomnika Legionisty" kierujemy do was wezwanie - Polacy 
odważcie się być sobą.  Jest jeden cel - jemu trzeba poświęcić wszystkie siły. 
Osiągniemy go bez rewolucji, bez krwi. Tylko słabość jednostek musimy 
przekształcić w siłę wspólnoty. Polska będzie niepodległa! Niech żyje 
niepodległa Polska! 
 
UWAGA 
W trakcie wystąpienia bardzo często przerywano przemówienie nagradzając 
mówcę oklaskami. Po przemówieniu z wielkim zadowoleniem przyjmował 
gratulacje od kolegów. 
 
 

 



 

 
 
 
 

 


