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„Posłowie i senatorowie powinni informować wyborców o swojej pracy 
i działalności organu, do którego zostali wybrani”

(art.1, ust.2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora)



Rok 2010 miał wyglądać inaczej. 
Jeszcze 10 lutego, zaproszeni przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej Le-
cha Kaczyńskiego, uczestniczyliśmy w 
spotkaniu noworocznym w Pałacu Pre-
zydenckim. Jeszcze 6 – 7 marca 2010 
roku wspólnie z Wicemarszałkiem Sej-
mu Krzysztofem Putrą i Przewodniczą-
cą Klubu Parlamentarnego PiS Grażyną 
Gęsicką prowadziliśmy Kongres Prawa i 
Sprawiedliwości w Poznaniu. Myśleliśmy  
z nadzieją o reelekcji Prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego, choć wiedzieliśmy,  
że wobec propagandy PO i zmowy me-
diów nie będzie łatwo.
 10 kwietnia 2010 roku nie było już 
wśród nas i Lecha Kaczyńskiego, i wielu 
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spośród tych, którzy organizowali po-
znański Kongres - Krzysztofa Putry, Gra-
żyny Gęsickiej, Przemysława Gosiewskie-
go, Aleksandry Natalii Świat, Zbigniewa 
Wassermanna, Stanisława Zająca.
 Brutalna i niszcząca państwo pol-
skie walka rządu i Platformy Obywa-
telskiej pod przywództwem Donalda 
Tuska z Prezydentem Rzeczypospo-
litej oraz Prawem i Sprawiedliwością 
zakończyła się największą tragedią  
w powojennych dziejach Polski. W ka-
tastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 
zginął Prezydent, jego Małżonka, po-
słowie i senatorowie, ministrowie, do-
wódcy wojskowi, duchowni, szefowie 
centralnych instytucji państwowych, 
funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, 
obsługa samolotu, cała 96 – osobowa 



delegacja, która zmierzała do Katynia, 
aby oddać hołd pomordowanym 70 lat 
temu przez sowieckie NKWD polskim 
oficerom. Jak w najgorszych okresach 
naszych dziejów, obóz polityczny Do-
nalda Tuska w walce z tymi, którzy mieli 
odwagę widzieć polskie sprawy inaczej 
sięgnął po pomoc obcego państwa. Roz-
dzielono wizyty Prezydenta i Premiera  
w Katyniu, nie zadbano o bezpieczeń-
stwo prezydenckiej delegacji.
 Wydawało się, że ta straszliwa ka-
tastrofa będzie we współczesnej polity-
ce momentem zwrotnym. Niestety, po 
niedługim czasie wielkiej narodowej 
traumy najgorsze praktyki wróciły z całą 
mocą. Premier Donald Tusk oddał naj-
ważniejsze w polskiej historii śledztwo w 
ręce Rosji, by potem zaakceptować smo-
leńskie kłamstwo zawarte w rosyjskim 
raporcie o przyczynach katastrofy. Fał-
szywe oskarżenia i manipulacja niezwe-
ryfikowanymi przypuszczeniami stały 
się narzędziem obozu PO w kampanii 
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prezydenckiej. Marszałek Bronisław 
Komorowski uwikłał w to nawet Radę 
Bezpieczeństwa Narodowego. Wie-
le wskazuje na to, że tzw. polski raport  
o przyczynach tragedii smoleńskiej, 
przygotowywany aktualnie pod z góry 
założoną tezę przez komisję Jerzego 
Millera, może być narzędziem wyko-
rzystywanym przez PO w zbliżającej się 
kampanii parlamentarnej. 
 Katastrofa smoleńska odcisnęła 
ogromne piętno na całym polskim życiu 
publicznym, w istotny sposób zdetermi-
nowała też kształt mojej aktywności po-
litycznej w mijającym roku. Dotyczy to 
całego naszego Klubu Parlamentarnego 
i całego naszego ugrupowania. 
 Uczestniczyliśmy w ostatniej dro-
dze Pary Prezydenckiej na Wawel, po-
chowaliśmy naszych kolegów, z który-
mi współpracowaliśmy przez wiele lat. 
Wciąż trudno nam się otrząsnąć z tej 
tragedii. Co miesiąc modlimy się za nich 
w Kościele seminaryjnym w Warszawie, 



składamy kwiaty i zapalamy znicze na 
Powązkach i pod Pałacem Prezyden-
ckim, choć obecny jego lokator zagradza 
nam drogę policyjnymi płotami.
 Za swój nie tylko polityczny, 
ale przede wszystkim ludzki i moral-
ny obowiązek uznaliśmy poznanie 
prawdy o przyczynach katastrofy z 10 
kwietnia 2010 roku. Już w pierwszych 
tygodniach powołaliśmy w tym celu  
w Klubie Parlamentarnym Prawa i Spra-
wiedliwości specjalny zespół. Podjąłem 
się przewodniczenia jego pracom. Wy-
niki naszych analiz zostały przekazane 
powstałemu później Zespołowi Par-
lamentarnemu ds. wyjaśnienia przy-
czyn katastrofy samolotu TU-154 M 
pod przewodnictwem Posła Antonie-
go Macierewicza (dokument dostęp-
ny jest na mojej stronie internetowej 
www.jaroslawzielinski.pl). W Zespole 
tym, który wciąż intensywnie pracuje 
na rzecz prawdy o Smoleńsku, pełnię 
funkcję wiceprzewodniczącego. 

Wmurowanie kamienia węgielnego pod 
budowę sali sportowej przy Zespole Szkół 
nr 1 w Zambrowie, 26 października 2010 r.
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 Prawo i Sprawiedliwość nie mogło 
stać się jednak partią jednego tematu. 
Musimy zajmować się i zajmujemy się 
wszystkim, co dotyczy aktualnych prob-
lemów Polski i Polaków. Zadanie to jest 
tym ważniejsze, że od 2007 roku mamy 
do czynienia z najgorszymi rządami,  
jakie przytrafiły się Polsce w ciągu ponad 
20 lat niepodległości. Jako opozycja sta-
ramy się przedstawiać rzeczywisty obraz 
poczynań ekipy Donalda Tuska, zgłaszamy 

50-lecie SP nr 29 
w Zespole Szkół 
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własne merytoryczne propozycje, skła-
damy wiele projektów ustaw. Szczelny 
parasol ochronny głównych mediów 
nad koalicją PO – PSL („dotychczas 
krytykowaliśmy rząd, teraz będziemy 
krytykować opozycję”) nie ułatwia nam 
debaty publicznej i powodował utrzy-
mywanie się sztucznych i mylących son-
daży. Mimo to usiłujemy prezentować 
swój punkt widzenia w programach tele-
wizyjnych, radiowych, w komentarzach 
prasowych i na bezpośrednich spotka-
niach z wyborcami. 
 Po śmierci ś.p. Posła Przemysła-
wa Gosiewskiego w Smoleńsku Prezes 
Prawa i Sprawiedliwości powierzył mi 
kierowanie Zespołem Pracy Państwo-
wej PiS. Zadaniem Zespołu jest mery-
toryczne przygotowanie Prawa i Spra-
wiedliwości do sprawowania rządów 
po wyborach parlamentarnych. Zespół 
opracowuje programy, koncepcje roz-
wiązania ważnych problemów społecz-
nych i gospodarczych, projekty ustaw, 
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organizuje konferencje. Dokonaliśmy 
oceny trzech lat rządów Donalda Tuska 
w kontekście składanych, a niespełnio-
nych obietnic. Dokument można zna-
leźć m.in. na mojej stronie internetowej 
(www.jaroslawzielinski.pl). 
 W ciągu minionego roku wielo-
krotnie zabierałem głos w Sejmie w spra-
wach dotyczących m. in. bezpieczeństwa 
Polaków, modernizacji służb munduro-
wych, zaniechań rządu w sprawie śledz-
twa smoleńskiego, pomocy mieszkańcom 

Święto Policji 
w Białymstoku, 
29 lipca 2010 r.

Nadanie sztandaru Izbie Celnej 
w Białymstoku, 19 września 2010 r.



terenów dotkniętych powodzią, błędnych 
zmian w systemie edukacji, opóźnień  
i zaniedbań w budowie dróg, chaosu 
na kolei, opieki państwa nad osobami 
chorymi, nieuzasadnionego zwiększa-
nia zatrudnienia w administracji pań-
stwowej i związanych z tym kosztów, 
braków w budżecie państwa, agresji 
w polityce prowadzącej do przemocy 
i zbrodni (zabójstwo Marka Rosiaka  
z nienawiści politycznej w łódzkim biurze 
Prawa i Sprawiedliwości). W większości 
tych wystąpień prezentowałem nie tylko 
własny punkt widzenia, lecz stanowisko 
całego Klubu Prawo i Sprawiedliwość.
 W interpelacjach i zapytaniach 
poselskich dopominałem się zaplano-
wanej przez rząd Prawa i Sprawiedli-
wości budowy dróg szybkiego ruchu  
i obwodnic wokół miast w wojewódz-
twie podlaskim, sprzeciwiałem się od-
bieraniu przyznanych wcześniej na ten 
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cel środków finansowych (1 mld 800 
mln zł zabranych przez rząd PO – PSL  
z drogi S8), występowałem o utrzyma-
nie dotychczasowego przebiegu i pilną 
modernizację linii kolejowej Rail Bal-
tica na trasie Warszawa – Białystok – 
Czarna Białostocka – Sokółka – Dąbro-
wa Białostocka – Augustów – Suwałki  
z niepokojem dopytywałem o wzrasta-
jącą liczbę podsłuchów stosowanych za 
rządów Donalda Tuska przez służby spe-
cjalne wobec obywateli, występowałem  
w obronie zagrożonych likwidacją przez 
Ministra Sprawiedliwości mniejszych, 
a dobrze działających jednostek sądu  
i prokuratury, domagałem się konkret-
nych działań ze strony rządu na rzecz 
upowszechniania edukacji przedszkol-
nej, zabiegałem o wsparcie finansowe 
z budżetu państwa dla wileńskiej filii 
(Wydział Ekonomiczno – Informatycz-
ny) Uniwersytetu w Białymstoku. 

IV Zjazd 
Podlaskiej 

Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II, 

Sokółka, 
8 grudnia 

2010 r.



Kampania 
prezydencka 
Jarosława 
Kaczyńskiego, 
Zambrów, 
27 czerwca 
2010 r.

Moja działalność sejmowa w ciągu mi-
nionego roku w liczbach (według sta-
tystyk Kancelarii Sejmu): 

 - uczestniczyłem we wszystkich 27 po-
siedzeniach Sejmu (od początku ka-
dencji w 83 spośród 84 posiedzeń),

 - obrady Sejmu, w których uczestni-
czyłem zajęły 77 dni (od początku ka-
dencji 240 dni),

 - byłem współinicjatorem 28 projektów 
ustaw (od początku kadencji – 92),

 - ponad 60 razy zabierałem głos z mów-
nicy sejmowej (od początku kadencji  
– 174),

 - złożyłem 27 interpelacji i zapytań po-
selskich ( od początku kadencji – 90),

 - skierowałem 48 interwencji posel-
skich (od początku kadencji – 248),

 - przyjąłem 250 interesantów (od po-
czątku kadencji – 550),

 - uczestniczyłem w 2045 głosowaniach 
(od początku kadencji – w 6342,  
tj. 97% wszystkich głosowań),
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 - aktywnie uczestniczyłem w 49 posie-
dzeniach Sejmowej Komisji ds. Służb 
Specjalnych (od początku mojego 
członkostwa w Komisji, tj. od 29 maja 
2008 roku – w 115),

 - aktywnie uczestniczyłem w 76 posie-
dzeniach Sejmowej Komisji Admini-
stracji Spraw Wewnętrznych (od po-
czątku kadencji – w 229),

 - pracowałem nad projektami ustaw  
w 4 podkomisjach (od początku ka-
dencji – w 12).

Inne formy mojej działalności posel-
skiej i politycznej w ciągu minionego 
roku w liczbach:

 - uczestniczyłem w 161 spotkaniach  
z różnymi środowiskami (od począt-
ku kadencji – 433),

 - uczestniczyłem w 21 centralnych 
konferencjach prasowych (od począt-
ku kadencji – 44),
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 - uczestniczyłem w 33 ważnych pro-
gramach w mediach centralnych 
(Polsat News – „To był dzień”, „Graf-
fitti”, Radio Zet – „Gość Radia Zet”, 
TVN 24 – „Kropka nad i”, TVP Info, 
Radio Maryja, TV Trwam, PR I,  
PR III, TOK FM) i w 13 programach 
regionalnych (Polskie Radio Biały-
stok – „Gry polityczne”, TV Biały-
stok – „Gość dnia”),

 - udzieliłem 235 wypowiedzi dla me-
diów ogólnopolskich (od początku 
kadencji – 381),

 - uczestniczyłem w 9 konferencjach re-
gionalnych i lokalnych (od początku 
kadencji – 21),

 - udzieliłem 31 wypowiedzi dla me-
diów regionalnych i lokalnych (od 
początku kadencji – 104).

Dożynki Diecezji 
Drohiczyńskiej, 

Boćki, 
11 września 

2010 r.

 Staram się co najmniej raz w roku 
wydawać obszerniejszy „Kurier Poselski”, 
w którym bardziej szczegółowo informuję 
wyborców o mojej działalności poselskiej 
w Sejmie i okręgu wyborczym. Ostatni nu-
mer ukazał się w styczniu 2010 roku, kolej-
ny jest aktualnie przygotowywany.

 Zapraszam Państwa na moją stronę 
internetową www.jaroslawzielinski.pl,  
na której zamieszczane są w miarę na 
bieżąco wybrane informacje o mojej ak-
tywności w Sejmie i w regionie, a także na 
stronę sejmową www.sejm.pl, gdzie od-
notowywana jest treść moich wystąpień 
sejmowych, interpelacji, zapytań, pytań  
w sprawach bieżących, a także zamiesz-
czana jest informacja o decyzjach podej-
mowanych przeze mnie w głosowaniach.


