Ślązacy - Dariusz Jerczyński
Dariusz Jerczyński (ur. 26 stycznia 1968 w Katowicach) – śląski publicysta historyczny, autorytet
historyczny w zakresie narodowości śląskiej, autor prac o historii Śląska, publicysta miesięczników "Czas
Górnośląski", "Jaskółka Śląska" i "Silesia - Śląsk - Schlesien", "Ślůnsko nacyja", działacz władz Ruchu
Autonomii Śląska, członek Komitetu Założycielskiego Związku Ludności Narodowości Śląskiej, sekretarz
główny Śląskiego Ruchu Separatystycznego, działacz stowarzyszenia Ślōnskǒ Ferajna w Mysłowicach,
wiceprezes Zarządu Głównego stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom w Rybniku od lipca 2012,
zwolennik niepodległości Śląska, apologeta postaci Józefa Kożdonia.

Działalność społeczno-polityczna
Od roku 1989 członek NSZZ „Solidarność”.
W roku 1990 krótko związany ze skrajnie antykomunistyczną Konfederacją Polski Niepodległej, z której
ramienia był mężem zaufania podczas wyborów prezydenckich. Pełnoprawnym członkiem KPN nigdy nie
został, gdyż wkrótce odszedł z tej partii, zrażony jej nacjonalistycznymi poglądami na kwestie śląskie.
Niewłaściwy wybór organizacji zniechęcił go na długo do działalności politycznej.
W 2000 roku nawiązał kontakt z Jerzym Gorzelikiem – ówczesnym liderem komitetu założycielskiego
Związku Ludności Narodowości Śląskiej, będącym jednocześnie rzecznikiem prasowym Ruchu Autonomii
Śląska, w efekcie czego wkrótce wstąpił do tej ostatniej organizacji.
Wiosną 2001 roku, uzupełniając vacat z ramienia koła Katowice, w wyniku wewnętrznego wyboru został
członkiem Rady Naczelnej RAŚ i pełnił tę funkcję do kongresu RAŚ w 2003.
17 maja 2001 był wśród działaczy RAŚ, którzy pojawili się na rozprawie przez Europejskim Trybunałem
Praw Człowieka w Strasburgu w kwestii odmowy rejestracji Związku Ludności Narodowości Śląskiej przez
polskie sądy. W tym samym dniu gościł w Parlamecie Europejskim, jako jeden z trzech (obok J.Gorzelika i
T.Słupika) przedstawicieli RAŚ i ZLNŚ podczas rozmów z przedstawicielami Wolnego Sojuszu
Europejskiego (European Free Alliance), jego sekretarzem Jose-Luisem Linazasoro (Solidarność Baskijska)
i europosłem Camillo Nogueirą (Blok Narodowy Galicji).
15 września 2001 gościł na zamku arcybiskupim w Kromieryżu, jako członek trzyosobowej (obok
J.Gwożdzia i A.Rocznioka) delegacji Ruchu Autonomii Śląska, która przybyli tam na zaproszenie 5
największych organizacji morawskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej, które tego dnia powołały
Związek Morawian, mający reprezentować całą morawską mniejszość narodową wobec władz w Pradze.
Wiosną 2002 w siedzibie koła Katowice RAŚ zainicjował pierwsze w historii spotkanie w kwestii kodyfikacji
języka śląskiego, w którym uczestniczyli m.in. obecni liderzy TPŚM „Danga” Józef Kulisz i Leon Sładek oraz
obecny lider ZLNŚ Andrzej Roczniok.
Podczas spisu powszechnego w 2002 aktywnie uczestniczył w kampanii „Masz prawo deklarować
narodowość śląską”, odpowiadając za rozpropagowanie informacji o takiej możliwości w Katowicach,
Mysłowicach i Mikołowie oraz wspierając ją w woj. Opolskim.

Jesienią 2002 kandydował z 8 miejsca listy RAŚ do sejmiku województwa śląskiego, jednak otrzymał słabe
poparcie, a komitet wyborczy nie przekroczył progu wyborczego 5% głosów w skali województwa.
Od 2003 roku sekretarz zarządu koła Katowice RAŚ. Podczas kongresu wiosną 2003 został wybrany do
Komisji Rewizyjnej RAŚ, a podczas kadencji w wyniku wewnętrznego wyboru przejął funkcję jej sekretarza.
Wszystkie te funkcje pełnił do 2007.
2 lipca 2003 Jerczyński był wśród działaczy RAŚ, którzy pojawili się na rozprawie przed Wielką Izbą
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, rozpatrującego odwołanie komitetu
założycielskiego Związku Ludności Narodowości Śląskiej na wyrok sekcji IV, mówiący iż polskie sądy nie
złamały konwencji, odmawiając rejestracji ZLNŚ. Po rozprawie wraz z wszystkimi innymi gościł w
Parlamencie Europejskim, na zaproszenie Wolnego Sojuszu Europejskiego, którego członkiem został RAŚ.
W 2004 był wśród osób, które powołały do życia drugi komitet założycielski Związku Ludności Narodowości
Śląskiej, który poprowadził Roczniok..
2 października 2006 Dariusz Jerczyński z Roczniokiem i Kozubkiem sygnował pismo Związku Ludności
Narodowości Śląskiej do sekretarza generalnego Rady Europy w kwestii ignorowania przez polskie władze
śląskiej grupy narodowościowej[10].
Jesienią 2006 kandydował z 4 miejsca listy RAŚ do sejmiku województwa śląskiego, jednak znowu
otrzymał słabe poparcie, a komitet wyborczy ponownie nie przekroczył progu wyborczego 5% głosów w
skali województwa.
Po kongresie RAŚ w 2007, podczas którego jego projekty uchwał, dotyczące sprzeciwu RAŚ wobec
integracji ziem historycznie małopolskich ze śląskimi w ramach związku metropolitalnego, zostały przez
większość delegatów odrzucone, zrezygnował z działalności w RAŚ, nigdy formalnie zeń nie występując.
28 kwietnia 2007 wraz z Roczniokiem sygnował pismo Związku Ludności Narodowości Śląskiej
do UNESCO w kwestii sprzeciwu do postulowanej przez władze Polski zmiany nazwy były obóz
koncentracyjny KL Auschwitz na były niemiecki, nazistowski [...]. Autorzy stanęli w nim na stanowisku, że
nazwa obozów powinna odzwierciedlać zarówno okres ich funkcjonowania jako obozy nazistowskie, jak i
jako sowieckie i polskie obozy koncentracyjne, funkcjonujące w tych samych miejscach w latach 1945–1948
i przeznaczone dla jeńców wojennych i osób cywilnych: Ślązaków, Niemców, Ukraińców i volksdojczów.
Jesienią 2007 nawiązał kontakt z liderami Federacji Rozwoju Śląska – Grzegorzem Kotem i Marcelim
Potempą, by na bazie ich organizacji stworzyć nową Śląski Ruch Narodowy. Ze względu na sprzeciw sądu
wobec takiej nazwy, organizacja została ostatecznie zarejestrowana na początku 2008 pod nazwą Śląski
Ruch Separatystyczny, a Jerczyński został jej sekretarzem głównym. W 2010 ŚRS uległ samorozwiązaniu
na wniosek Marcelego Potempy.
Od 2010 działacz stowarzyszenia Ślōnskǒ Ferajna w Mysłowicach, w którym zajmuje się kwestiami
historycznymi i językowymi, a także reprezentuje je na niektórych posiedzeniach Rady Górnośląskiej.

W 2011 przyłączył się do inicjatywy byłych liderów RAŚ w Rybniku Pawła Helisa i Rudolfa Kołodziejczyka i
został współzałożycielem stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom w Rybniku, które w statucie zawarło
kwestie narodowości śląskiej (ostatecznie usuniętą, aby NWŚD można było zarejestrować) i języka
śląskiego. Wkrótce po rejestracji, podczas pierwszego kongresu NWŚD w lipcu 2012 został wybrany na
wiceprezesa tego stowarzyszenia,
17 maja 2012 Dariusz Jerczyński - jako historiograf narodowości śląskiej - obok czternastu przedstawicieli
śląskich organizacji (Ruchu Autonomii Śląska, Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, Związku
Górnośląskiego, Związku Ludności Narodowości Śląskiej, Związku Ślązaków, Przymierza Śląskiego,
Naszego Wspólnego Śląskiego Domu, Ślōnskij Ferajny, Towarzistwa Piastowaniǒ Ślōnskij Mowy "Danga",
stowarzyszenia Pro Loquela Silesiana, Fundacji Silesia, stowarzyszenia Silesia Schola, Narodowej Oficyny
Śląskiej i Agencji Artystycznej Makuli) sygnował wniosek do premiera Donalda Tuska w kwestii
uwzględnienia języka ąląskiego jako regionalnego oraz Ślązaków jako mniejszości etnicznej w Ustawie o
Mniejszościach Narodowych i Etnicznych oraz Języku Regionalnym.

Działalność publicystyczna
Od 2001 jego artykuły pojawiały się regularnie na łamach "Jaskółki Śląskiej" – miesięcznika Ruchu
Autonomii Śląska i "Czasu Górnośląskiego".
W 2002 na łamach „Czasu Górnośląskiego” dyskutował z polonistką prof. Jolantą Tambor o kwestiach
statusu i odrębności mowy śląskiej, a następnie ostro z nią polemizował na temat odrębności języka
śląskiego i sensu jego kodyfikacji na łamach miesięcznika „Śląsk”. Od tego czasu Jerczyński poglądów nie
zmienił, a prof. Tambor z zaciekłej przeciwniczki kodyfikacji języka śląskiego, przeistoczyła się w jej gorącą
orędowniczkę.
21 maja 2003 podczas konferencji naukowej Dni Śląskie, zorganizowanej przez SKNH Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach uczestniczył jako zaproszony gość (obok dr. J. Gorzelika, dr. K. Łęckiego i dr.B.
Morcinek-Cudak) w dyskusji panelowej nt. Narodowości śląskiej.
W grudniu 2003 pojawiła się jego debiutancka praca książkowa „Historia Narodu Śląskiego”, ciepło przyjęta
przez czytelników i ostro potępiana w wielu mediach, jak również przez J.Gorzelika.
22 maja 2004 opolski historyk Dariusz Ratajczak złożył do opolskiej Prokuratury Rejonowej doniesienie o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowane przeciwko autorowi (Dariusz Jerczyński) i wydawcy
(Andrzej Roczniok) książki "Historia Narodu Śląskiego". Sugerował on, że zawarte na okładce hasło "Niech
żyje niepodległy Śląsk" wyczerpuje znamiona przestępstwa nawoływania do naruszenia integralności
terytorium państwa polskiego. Katowicka prokuratura (która przejęła śledztwo ze względu na miejsce
wydania książki) ostatecznie umorzyła postępowanie, nie doszukując się znamion przestępstwa.

Od 2004 artykuły Jerczyńskiego pojawiają się na łamach „Ślonskij Nacyji” – miesięcznika Związku Ludności
Narodowości Śląskiej.
Od wiosny 2011 artykuły historyczne Jerczyńskiego ukazują się regularnie na łamach internetowego portalu
"Silesia - Śląsk - Schlesien"[12], którego redaktorem naczelnym jest Ewald Stefan Pollok.
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