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Od 2003 roku sprawuję mandat posła 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (IV, V, 
VI kadencja). 

Wcześniej pełniłem wiele funkcji zwią-
zanych z oświatą – byłem nauczycielem 
szkół w Suwałkach i Gdańsku, w latach 
1990–1995 kuratorem oświaty w Suwał-
kach, a w 2001 roku podlaskim kurato-
rem oświaty w Białymstoku. W latach 
2005-2006 pełniłem funkcję wicemini-
stra edukacji i nauki (sekretarza stanu), 
z której zrezygnowałem po zawarciu ko-
alicji PiS z Samoobroną i LPR odmawiając 
współpracy z Romanem Giertychem.

Mam doświadczenie samorządowe 
– w latach 1990–1994 i 1998–2003 by-

W Sejmie, w rządzie czy w opozycji  
 – zawsze dla Polski i ludzi
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Sprawozdanie z działalności poselskiej : „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).

W środku wielkiej polityki 
i blisko ludzkich spraw

 Szanowni Państwo,
Przedstawiam sprawozdanie z mojej działalności parlamentarnej dotyczącej najważniej-

szych problemów Kraju i mojego okręgu wyborczego (województwo podlaskie: Ziemia Bia-
łostocka, Łomżyńska, historyczne Podlasie i Suwalszczyzna). Kiedyś śp. wicemarszałek Sej-

mu Krzysztof Putra powiedział o mnie, że jestem politykiem pełnowymiarowym. 
Czasem myślę, czy spełniam wymagania zawarte w tym określeniu. 

Ostateczną ocenę moich działań pozostawiam wyborcom.

Ki m  j e s t e m ?
łem radnym miasta Suwałki, a w latach 
2002–2004 burmistrzem Śródmieścia  
m. st. Warszawy.

W latach 90-tych działałem w Porozu-
mieniu Centrum. Od 2001 roku jestem 
członkiem Prawa i Sprawiedliwości i jego 
gremiów kierowniczych. W rządzie pre-
miera Jarosława Kaczyńskiego w latach 
2006-2007 pełniłem funkcję wiceministra 
spraw wewnętrznych i administracji (se-
kretarza stanu) oraz pełnomocnika rządu 
do spraw samorządu terytorialnego. 

W wyborach parlamentarnych w 2007 
roku po raz kolejny uzyskałem mandat 
poselski, otrzymując z 3 miejsca na liście 
21 830 głosów. 

 Poseł Jarosław Zieliński przed Pomnikiem Armii Krajowej w Warszawie
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W obecnej VI kadencji Sejmu 
jestem wiceprzewodniczą-
cym sejmowej Komisji Ad-

ministracji i Spraw Wewnętrznych oraz 
członkiem Komisji do Spraw Służb Spe-
cjalnych (w latach 2008 – 2009 pełniłem 
funkcję przewodniczącego tej komisji).

Pracowałem nad projektami ustaw 
w 14 podkomisjach sejmowych, w 6 
z nich pełniłem funkcję zastępcy prze-
wodniczącego. To tu przygotowywa-
liśmy m.in. projekty ustaw o strażach 
gminnych, o policji, zarządzaniu kry-
zysowym, podziale zadań i kompeten-
cji pomiędzy administracją rządową 
i samorządową, o ochronie informacji 
niejawnych, czynnościach operacyjno-
-rozpoznawczych, o Centralnym Biurze 

Moja działalność parlamentarna  
i polityczna w mijającej kadencji 
w statystycznej syntezie

Antykorupcyjnym, o bezpieczeństwie 
imprez masowych (sprzeciwiałem się 
sprzedaży alkoholu na stadionach spor-
towych).

Byłem współinicjatorem 101 pro-
jektów ustaw dotyczących edukacji, 
bezpieczeństwa obywateli, gospodar-
ki i problemów społecznych: ustawy 
o waloryzacji i podwyższeniu zasiłku ro-
dzinnego, przywróceniu prawa wyboru 
ubezpieczeń w OFE lub ZUS, przekształ-
ceniu prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności, wprowadzeniu po-
datku bankowego zamiast podwyższa-
nia podatku VAT, przesunięciu terminu 
obowiązku szkolnego sześciolatków, 
likwidacji gabinetów politycznych w sa-
morządach, pomocy poszkodowanym 

podczas katastrof, zapobieganiu skut-
kom powodzi, ustanowieniu święta 
Trzech Króli, ochronie życia poczętego, 
zakazie sprzedaży i spożywania alko-
holu podczas masowych imprez spor-
towych, odebraniu przywilejów byłym 
ubekom, świadczeniu usług prawni-
czych, o modernizacji służb munduro-
wych.

Aktywnie uczestniczyłem w 271 po-
siedzeniach sejmowej Komisji Admini-
stracji i Spraw Wewnętrznych (na 310 
wszystkich posiedzeń). Ponad 200 razy 
zabierałem głos z mównicy sejmowej, 
złożyłem 105 interpelacji i zapytań po-
selskich, skierowałem 257 interwencji 
poselskich. Moje wystąpienia doty-
czyły zarówno spraw krajowych (czę-
sto występowałem w imieniu całego 
Klubu Parlamentarnego Prawo i Spra-
wiedliwość), jak i problemów regional-
nych z mojego okręgu wyborczego. 

Aktywnie pracowałem też w czasie 
133 posiedzeń sejmowej Komisji ds. 
Służb Specjalnych (na 145 posiedzeń 
od początku mojego członkostwa w tej 
komisji, tj. od 29 maja 2008 roku). De-
maskowałem nadużycia służb specjal-
nych wobec obywateli, w tym wobec 
dziennikarzy i działaczy opozycji, wal-
czyłem z wykorzystywaniem przez par-
tię rządzącą służb specjalnych do walki 

politycznej (czego najbardziej drastycz-
nym przykładem była akcja ABW wy-
mierzona w Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej śp. Lecha Kaczyńskiego po 
tzw. incydencie gruzińskim), badałem 
przyczyny i okoliczności zabójstwa 
w Pakistanie polskiego obywatela Pio-
tra Stańczaka oraz zaniechania rządu 
PO-PSL w tej sprawie, domagałem się 
skutecznych działań służb specjalnych 
w sprawach ujawnianych przez media 
afer i reakcji premiera na nadużycia 
w tych służbach. 

W ramach możliwości, jakie daje 
mandat poselski – poprzez wystąpie-
nia sejmowe, głosowania, interpelacje 
i zapytania poselskie, pytania w spra-
wach bieżących, interwencje poselskie 

wynikające ze spotkań z przedstawi-
cielami różnych środowisk, wystąpie-
nia w środkach publicznego przekazu, 
pisma kierowane do instytucji rządo-
wych, samorządowych i społecznych, 
solidaryzowanie się z grupami upo-
minającymi się o należne im prawa, 
konferencje merytoryczne i prasowe, 
formułowane komentarze i opinie, przy-
gotowywane pogramy i projekty ustaw, 
pracę w komisjach, podkomisjach i ze-
społach sejmowych, otwarte spotkania 
z wyborcami, przesłania kierowane do 
uczestników różnych zgromadzeń i uro-
czystości, przyjmowanie i załatwianie 
spraw obywateli w biurach poselskich, 
udzielanie porad, wskazówek i kon-
sultacji prawnych – angażowałem się 
w rozwiązywanie problemów ważnych 
dla Polski i mojego regionu, poszcze-
gólnych środowisk i konkretnych ludzi.

Ponad 500 razy spotkałem się z róż-
nymi środowiskami: samorządowcami, 
nauczycielami, pracownikami nauko-
wymi i nauczycielami akademickimi, 
służbami mundurowymi, rolnikami, 
leśnikami, osobami niepełnosprawny-
mi, duchownymi, pracownikami służby 
zdrowia, związkowcami, kolejarzami, 
młodzieżą – studentami i uczniami, 
kombatantami, Sybirakami, emeryta-
mi, artystami, przedsiębiorcami, miesz-
kańcami miast i wsi.

Uczestniczyłem w 51 ważnych pro-
gramach centralnych (Polsat News 
– „To był dzień”, „Graffiti”, Radio Zet – 
„Gość Radia Zet”, TVN 24 – „Kropka nad 
i”, TVP Info,. TV Trwam, PR I, PR III, Radio 
Maryja, TOK FM oraz w 27 programach 
regionalnych (Polskie Radio Białystok 
– „Gry polityczne”, TV Białystok – „Gość 
dnia”, suwalskie Radio 5, diecezjalne 
Radio Nadzieja w Łomży). Udzieliłem 
wielu wywiadów i wypowiedzi dla pra-
sy, radia i telewizji na bieżąco komen-
tując sytuację społeczną i polityczną.

Regularnie informuję wyborców 
o mojej działalności w Sejmie i w okrę-
gu wyborczym poprzez biuletyn „Kurier 
Poselski”. Zapraszam Państwa na moją 
stronę internetową www.jaroslawzielin-
ski.pl, na której zamieszczam wybrane 
informacje o mojej aktywności w Sejmie 
i w regionie, a także na stronę sejmową 
www.sejm.pl, gdzie odnotowywana jest 
treść moich wystąpień sejmowych, in-
terpelacji, zapytań, pytań w sprawach 
bieżących, a także zamieszczane są in-
formacje o decyzjach podejmowanych 
przeze mnie w głosowaniach.  

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

Biura Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego
ul. Kościuszki 32, 16-400 Suwałki, tel. (87) 566 55 48
Al. Józefa  Piłsudskiego 11/3, 15-443 Białystok, tel. (85) 653 77 69
ul. 3 Maja 36, 16-300 Augustów, tel. (87) 644 57 73
ul. Piłsudskiego 28, 16-500 Sejny, tel. (87) 516 21 54
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W środku wielkiej polityki 

 Konferencja w Sejmie „Czy nasze bezpieczeństwo jest zagrożone”, 25 kwietnia 2009 roku

Od kilku lat znajduję się w sercu 
polityki centralnej i regional-
nej. Od 8 lat jestem aktywnym 

posłem uczestniczącym w kształtowaniu 
krajowej polityki. Nie należę do polity-
ków i posłów, którzy nic nie mogą. Jeśli 
by tak było, aktywność polityczną uwa-
żałbym za stratę czasu i sprawianie za-
wodu wyborcom. 

W IV kadencji Sejmu byłem wice-
przewodniczącym Komisji Edukacji, 
Nauki i Młodzieży oraz członkiem 
Komisji do Spraw Unii Europejskiej. 

Jako wiceminister (sekretarz stanu) 
edukacji i nauki oraz wiceminister 
(sekretarz stanu) spraw wewnętrznych 
i administracji w rządzie Prawa i Spra-
wiedliwości w latach 2005 – 2007 mia-
łem swój udział w decyzjach i działa-
niach rządu Prawa i Sprawiedliwości.

W obecnej kadencji Sejmu jestem 
wiceprzewodniczącym Komisji Admi-
nistracji i Spraw Wewnętrznych oraz 
Komisji do Spraw Służb Specjalnych, 
wymagającej certyfikatów dostępu 
do ściśle tajnych informacji (w latach 
2008 – 2009 byłem przewodniczącym 
tej komisji). 

Jestem członkiem ścisłego kierow-
nictwa Prawa i Sprawiedliwości (Rady 
Politycznej i Komitetu Politycznego). 
W latach 2008 – 2009 byłem sekre-
tarzem generalnym PiS, od 2008 do 
2010 roku przewodniczącym Komisji 
Etyki Prawa i Sprawiedliwości.

Od lipca 2010 roku sprawuję funk-
cję przewodniczącego Zespołu Pracy 
Państwowej PiS, który bierze udział 
w pracach programowych Prawa 
i Sprawiedliwości i przygotowuje ana-

W każdej roli i funkcji, które pełniłem w życiu zawodowym i publicznym nie szczędzi-
łem sił i czasu. W Sejmie, w rządzie czy w opozycji zawsze pracowałem dla Polski i ludzi.

lizy i oceny działań obecnego rządu. 
Od wielu lat przewodniczę kongre-

som Prawa i Sprawiedliwości.
Wielokrotnie prezentowałem sta-

nowisko Prawa i Sprawiedliwości 
w sprawach ważnych ustaw sejmo-
wych. Uczestniczyłem w licznych kon-

ferencjach prasowych i debatach me-
dialnych dotyczących najważniejszych 
wydarzeń życia publicznego. 

Spotykam się z mieszkańcami róż-
nych regionów Polski, by rozmawiać 
o najważniejszych problemach społecz-
nych, gospodarczych i politycznych. 

Przyznane mi w tej kadencji miejsce 
w pierwszym rządzie ław poselskich 
przeznaczonym dla najważniejszych 
polityków stronnictw parlamentar-
nych traktuję jako wyróżnienie, ale 
przede wszystkim jako zobowiązanie 
i wielką odpowiedzialność. 

Blisko ludzkich spraw
Polityka z poziomu Warszawy nie przesłania mi rzeczywistości. 
Pozostaję blisko ludzkich spraw i problemów w swoim okręgu 
wyborczym, w województwie podlaskim. 

W miastach, gminach i wsiach 
Ziemi Białostockiej, Łom-
żyńskiej, historycznego Pod-

lasia i Suwalszczyzny spotykam się 
często z moimi krajanami. Nie są mi 
obojętne problemy żadnego środo-
wiska. W swoich czterech biurach 
poselskich (Suwałki, Białystok, Au-
gustów, Sejny) wysłuchuję ludzkich 
spraw i staram się pomagać. Zdarza 
się, że moim biurem jest pociąg, au-
tobus, tramwaj czy sklep, w którym 
robię zakupy. Rozmawiam z ludźmi 
o ich problemach pod kościołem po 
mszy świętej, na ulicy, w szkole. Czę-
sto podejmuję interwencje w trud-
nych życiowych sprawach. Wiem, ile 

krzywdy wyrządziła ludziom przez 
dziesiątki lat bezduszna biurokracja. 

Na spotkaniach z wyborcami na-
zywanych „rozmowami o Polsce i re-
gionie” przedstawiam analizy i ocenę 
aktualnych problemów politycznych, 
gospodarczych i społecznych. Przyj-
muję wiele zaproszeń od różnych 
instytucji i środowisk, za wszystkie 
jestem wdzięczny i staram się być 
wszędzie tam, gdzie dzieją się ludzkie 
większe i mniejsze, ale zawsze ważne 
sprawy. Wiem, jak dużo trzeba w Pol-
sce zmienić, aby ludzie mogli poczuć, 
że żyją w kraju sprawiedliwym. 

  X Majówka Integracyjna w Białymstoku, 29 maja 2011 roku
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Kiedy byłem kuratorem oświaty 
w Suwałkach (1990 – 1995), pod-
laskim kuratorem oświaty w Bia-

łymstoku (2001), burmistrzem Śródmie-
ścia m.st. Warszawy (2002 – 2004) 
i wiceministrem edukacji i nauki (2005 
– 2006), przyczyniłem się do budowy 
nowych szkół, sal gimnastycznych i re-
montu już istniejących. Powoływałem 
nowe szkoły, otwierałem nowe kierunki  Nadanie sztandaru Zespołowi Szkół im. Synów Pułku w Białymstoku, 25 października 2010 roku

i profile kształcenia. Wyposażałem pla-
cówki oświatowe w niezbędne pomoce 
dydaktyczne, w tym pracownie kompu-
terowe. Jednocześnie ważne dla mnie 
było unowocześnianie i podnoszenie 
poziomu kształcenia, atrakcyjność zajęć 
pozalekcyjnych. Podejmowałem wy-
siłki, aby obniżyć ceny podręczników 
szkolnych. Istotne było dla mnie bez-
pieczeństwo dzieci w szkole i w dro-

 Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 na Uniwersytecie w Białymstoku, 2 października 2009 roku

dze do szkoły. Wspierałem zakup au-
tobusów szkolnych. Dbałem o poziom 
kształcenia i wychowania młodzieży, 
kształtowanie postaw patriotycznych 
i obywatelskich oraz świadomości i toż-
samości narodowej.

W czasie pełnienia przeze mnie 
funkcji kuratora oświaty w Suwałkach 
w latach 1990 – 1995 w ówczesnym 
województwie suwalskim zostało prze-
kazanych do użytku 621 pomieszczeń 
do nauki (m.in. w Suwałkach, Augu-
stowie, Sejnach, Przerośli, Oklinach, 
Jeglińcu, Rutkach Nowych, Krasnowie, 
Wiżajnach, Gulbieniszkach, Pawłówce, 

Ignatowiźnie, Widugierach), 327 sta-
nowisk do nauki zawodu, 191 miejsc 
w placówkach opieki całodobowej, 27 
sal sportowych, 6 salek rekreacyjnych, 1 
basen, 2 aule, 2 biblioteki. 

Aby sprostać coraz większym wyma-
ganiom edukacyjnym, tworzyłem nowe 
szkoły, m.in. Zespół Szkół nr 1 w Suwał-
kach (III Liceum Ogólnokształcące), II Li-
ceum Ogólnokształcące w Augustowie, 
Kolegium Nauczycielskie w Suwałkach. 

Przypominam ten okres ze względu 
na efekty w procesie unowocześniania 
polskiej edukacji, do których przyczy-
niłem się na terenie mojego działania. 
Później rola kuratora oświaty została 
zmniejszona, a odpowiedzialność za 
bazę materialną szkół i sieć szkolną 
przejęły samorządy . 

W tym czasie rządzący otworzyli drogę do prywatyzacji 
mniejszych szkół, próbując tego samego wobec pozosta-
łych, doprowadzili do masowej likwidacji szkół wiejskich 
i zwiększenia odległości uczniów do szkoły. Zamiast wy-
równywać szanse edukacyjne pogłębili różnice w dostępie 
do edukacji dzieci ze wsi i małych miasteczek w stosunku 
do dzieci z dużych miast. Spowodowali chaos w progra-
mach nauczania i w doborze podręczników. Doprowadzili 
do gwałtownego wzrostu ich cen. Usunęli z polskich szkół 
rzeczywiste nauczanie historii. Zlekceważyli wychowanie 
dzieci i młodzieży, ocena z zachowania nie ma już wpływu 

na promocję do następnej klasy. Szczególnie szkodliwe jest 
pomijanie wychowania patriotycznego i obywatelskiego.
Pozbawiając kompetencji kuratora oświaty i dyrektora 
szkoły osłabiono rolę nadzoru pedagogicznego, zachwia-
no równowagę kompetencyjną pomiędzy samorządem 
jako organem prowadzącym i pedagogicznym organem 
nadzorującym. Dyrektorów szkół, nauczycieli i nauczanie 
zdano na łaskę i niełaskę władz lokalnych. Państwo wy-
cofało się w gruncie rzeczy z odpowiedzialności za polską 
szkołę i przerzuciło ją na samorządy, bez zapewnienia 
pieniędzy. 

Platforma Obywatelska demoluje polską szkołę
Za poziom, spójność systemu edukacji oraz za wychowanie patriotyczne i obywatelskie 
odpowiada państwo. Czteroletnie rządy koalicji PO – PSL premiera Donalda Tuska to okres 
wyzbywania się odpowiedzialności państwa za polską edukację. 

Wykształcenie nowych pokoleń Polaków to wielkie zada-
nie narodowe.

Ważną częścią mojej aktywności 
publicznej jest edukacja
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Szkoły powinny być poddane, 
w zrównoważonych proporcjach, 
nadzorowi samorządów i mini-

sterstwa edukacji narodowej oraz kura-
torów oświaty. Taki model udało się wy-
pracować w ustawie o systemie oświaty 
z 1991 roku.

W ciągu mijającej kadencji wraz 
z Klubem Parlamentarnym Prawo 
i Sprawiedliwość przeciwstawiałem się 
szkodliwej polityce koalicji PO-PSL wo-
bec edukacji, środowiska oświatowego 
i młodzieży. Uważam, że za wykształce-
nie młodego pokolenia i jednolity sys-
tem oświatowy musi odpowiadać pań-
stwo. Edukacja i wychowanie młodych 
Polaków musi być ważnym czynnikiem 

Państwo nie może pozbyć się odpowiedzialności za oświatę. 
Nie może być tyle polityk oświatowych, ile jest w Polsce gmin.

kształtowania wspólnoty narodowej 
i kulturowej oraz rozwoju społeczeń-
stwa. A to wymaga jednej, odpowie-
dzialnej, państwowej polityki edukacyj-
nej. 

Domagałem się od rządu usuwania 
barier dla powstawania przedszko-
li, proponując objęcie wychowania 
przedszkolnego subwencją oświatową. 
Jestem współautorem projektu usta-
wy przesuwającego obowiązek szkolny 
sześciolatków do 2020 roku (tyle czasu 
w obecnych warunkach potrzeba dla 
odpowiedniego przygotowania szkół do 
nauczania mniejszych dzieci). Propono-
wałem utworzenie funduszu wakacyjne-
go, aby każdy uczeń, niezależnie od do-

Prawo i Sprawiedliwość  
broni polskiej szkoły

chodów rodziny, mógł w czasie wakacji 
skorzystać z co najmniej dwutygodnio-
wego wypoczynku poza miejscem za-
mieszkania. Przeciwstawiałem się szko-
dliwej segregacji uczniów ze względu na 
status społeczny rodziców czy stopień 

ich zamożności. Broniłem przed likwi-
dacją kuratoriów oświaty i okręgowych 
komisji egzaminacyjnych. Uważałem, 
że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
powinna tak jak dotychczas pozostać 
w Łomży, a Kuratorium Oświaty w Bia-
łymstoku. Opowiadałem się za przywró-
ceniem 4-letniego liceum. Zabiegałem 
o pieniądze na sale gimnastyczne i bo-
iska sportowe. Dzięki moim staraniom 
w poprzedniej kadencji, kiedy byłem 
w rządzie i wsparciu samorządów zosta-
ły zbudowane i oddane do użytku w tej 

kadencji m.in. boiska w Łomży (przy 
Szkole Podstawowej nr 5), w Zambro-
wie (przy Zespole Szkól Ogólnokształ-
cących), w Rajgrodzie (przy Gimnazjum 
im. Ks. Józefa Radwańskiego), a także 
w Białymstoku, Suwałkach, Sejnach 
i Sokółce. Żądałem dofinansowania 
z budżetu państwa szkolnictwa zawodo-
wego, aby polska młodzież nie musiała 
poszukiwać swoich szans na rynku nie-
mieckim.

Aby zapobiec rozbiciu i niszczeniu 
polskiej oświaty stanowiącej dobro na-
rodowe, zbudowane wysiłkiem pokoleń 
nauczycieli, proponowałem konkretne 
rozwiązania dotyczące najbardziej na-
brzmiałych problemów edukacyjnych. 
Organizowałem konferencje programo-
we z udziałem nauczycieli, rodziców, sa-
morządowców i organizacji pozarządo-
wych oraz konferencje prasowe, podczas 
których starałem się bezpośrednio za-
interesowanym i całej opinii publicznej 
przybliżyć i uzmysłowić prawdę o rze-
czywistym stanie spraw oświatowych 
oraz przedstawić propozycje pozytyw-
nych rozwiązań. 

Towarzyszyłem każdego roku na-
uczycielom, dyrektorom szkół, rodzi-
com i samorządowcom w sukcesach 
i porażkach edukacyjnych. Spotykałem 
się również z dziećmi i młodzieżą – od 
przedszkolaków po studentów. Rozma-
wiałem o tym, co dotyczy młodych ludzi 
– o kształtowaniu postaw wobec rzeczy-
wistości, poziomie wymagań szkolnych, 
wyborze studiów, istocie i zagrożeniach 
demokracji, o potrzebie angażowania się 
w życie publiczne, szansach na znalezie-
nie pracy i realizację aspiracji życiowych 
we własnym kraju.

 

 Konferencja o odpowiedzialności państwa za edukację, Zambrów 12 marca 2011 roku

J a ro s ł a w  Z i e l i ń s k i  o  w y c h o w a n i u  p a t r i o t y c z n y m :
Trzeba i dzisiaj tak jak w przeszłości, trzeba zawsze i w każdym pokoleniu dobrze odczytywać głos 
złotego rogu. Na szczęście nie zawsze jest to głos wzywający do walki, choć i na to powinniśmy 
być przygotowani. Zawsze jednak głos ten wzywa do miłości ojczyzny, troski o nią, poszanowania 
tradycji i dorobku pokoleń („Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy”). A jeśli 
mamy jakiekolwiek wątpliwości, trzeba zawsze odwoływać się do historii i doświadczeń naszych 
ojców, aby się nie sprzeniewierzyć temu, co polskie, co dobre i święte, aby nikt nigdy nie mógł do 
nas odnieść słów Stanisława Wyspiańskiego: „Miałeś, chamie, złoty róg, miałeś, chamie, czapkę 
z piór”.

Uroczystość nadania imienia Marii Konopnickiej oraz sztandaru Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Folwarku,  
gmina Suwałki 18 maja 2011 roku

 Podsumowanie projektu „ABC Przedszkolaka”, Augustów 20 czerwca 2011 roku
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Uważam, że rodzina, szkoła, 
kościół, media, organizacje 
obywatelskie i politycy po-

winni robić wszystko, co tylko możli-
we, aby życie wspólnoty narodowej 
oparte było na pełnej znajomości 
prawdy historycznej, bez niedomó-
wień i kłamstwa.

Polacy zostali w sposób szczegól-
ny doświadczeni fałszowaniem hi-
storii. Mimo upływu 20 lat od odzy-
skania niepodległości i wyzwolenia 
spod dominacji komunistycznego 
reżimu wiele wydarzeń nie doczeka-
ło się pełnego wyjaśnienia. Dotyczy 
to zwłaszcza tragicznych kart w pol-
skich relacjach ze wschodnim sąsia-
dem. Wciąż nie wiemy wszystkiego 
o Katyniu, o zbrodni Obławy Augu-
stowskiej, a ostatnio dołączone do 
tego zostało kłamstwo smoleńskie. 

Jako poseł podejmowałem do-
stępne działania w celu poznania 
prawdy o tych wydarzeniach. Do-
magałem się konkretnych kroków 
ze strony instytucji państwa polskie-

Nie można zrozumieć świata, swojego narodu ani samego 
siebie bez znajomości dziejów i świadomości historycznej. 

O prawdę i pamięć  
– dla przyszłości

 Prezes PiS Jarosław Kaczyński i poseł Jarosław Zieliński zapalają znicze przed Pałacem Prezydenckim 
w rocznicę katastrofy smoleńskiej, 10 kwietnia 2011 roku

J a r o s ł a w  Z i e l i ń s k i  o  O b ł a w i e 
A u g u s t o w s k i e j :
Zbrodnia ta została dokonana ponad dwa miesiące po kapitulacji 
Niemiec i zakończeniu II wojny światowej, ponad dwa miesiące 
po tym, jak nie tylko rosyjskie, ale i polskie flagi zostały zatknięte 
na murach zdobytego Berlina. Stało się tak, jakby nieszczęść 
po tej wojnie było jeszcze mało. Jeżeli obecne stosunki polsko – 
rosyjskie są tak dobre, jak nas przekonuje premier Donald Tusk, to 
niech dowodem na to będzie udostępnienie nam dokumentów 
dotyczących Katynia, Obławy Augustowskiej i przekazanie 
oryginalnych dowodów ze śledztwa smoleńskiego. Słowa 
i zapewnienia nic nie dają, potrzebne są konkretne działania. 
Oczekujemy na to. Adam Mickiewicz w wierszu „Do matki Polki” 
pisał: „Wyzwanie przyśle szpieg nieznajomy, Walkę z nim stoczy 
sąd krzywoprzysiężny, A placem boju będzie dół kryjomy, A wyrok 
o nim wyda wróg potężny. Zwyciężonemu za pomnik grobowy 
Zostaną suche drewna szubienicy. Za całą sławę krótki płacz 
kobiecy I długie nocne Polaków rozmowy”. Chcemy, by wreszcie 
te „długie nocne Polaków rozmowy”, trwające już ponad 65 lat, 
zakończyły się pełną prawdą o Obławie Augustowskiej.

65. rocznica Obławy Augustowskiej, Giby 18 lipca 2010 roku
 Uroczysta Msza Św. z okazji 63. Rocznicy Obławy Augustowskiej, 20 lipca 2008 roku

go, a przede wszystkim premiera 
i rządu wyrażając przekonanie, że to 
ich oczywisty obowiązek.

Zaraz po katastrofie smoleńskiej 
przewodniczyłem zespołowi klu-
bowemu Prawa i Sprawiedliwości, 
który podjął się zbadania prawdy 
o jej przyczynach. Przygotowałem 
analizę dotyczącą okoliczności po-
przedzających katastrofę z 10 kwiet-
nia 2010 roku (tekst dostępny jest 
na mojej stronie internetowej www.
jaroslawzielinski.pl). Po powołaniu 
zespołu parlamentarnego ds. wyja-
śnienia przyczyn katastrofy samolo-
tu TU-154 M pod przewodnictwem 
posła Antoniego Macierewicza zo-
stałem wiceprzewodniczącym tego 
zespołu. Biorę aktywny udział w jego 
pracach, miałem swój wkład w przy-
gotowaniu „Białej Księgi Smoleńskiej 
Tragedii”. Uczestniczę w uroczysto-
ściach upamiętniających katastrofę 
smoleńską i inne ważne wydarzenia 
z historii naszego państwa i narodu.
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Z samorządem  
dla mieszkańców  
miast i gmin

Jest wiele problemów, których roz-
wiązywanie należy do wójtów, 
burmistrzów, prezydentów miast 

i radnych. O tym rozstrzygają przepisy. 
Problemem są obecnie pieniądze. Za-
wsze wspierałem samorządy w ich zdo-
bywaniu.

Z samorządami współpracuję ponad 
dwadzieścia lat. Sam byłem samorządow-
cem – radnym Rady Miejskiej w Suwał-
kach, burmistrzem warszawskiego Śród-
mieścia, a w rządzie premiera Jarosława 
Kaczyńskiego pełnomocnikiem rządu 
do spraw samorządu terytorialnego oraz 
współprzewodniczącym Komisji Wspól-
nej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Platforma Obywatelska chce uchodzić 
za partię prosamorządową. Praktyka 

Samorządy wymagają przede wszystkim pomocy w zdo-
bywaniu pieniędzy na przypisane im zadania

 20 – lecie samorządu w Wysokiem Mazowieckiem, 27 maja 2010 roku

rządzenia koalicji PO-PSL pokazała, że 
to partia antysamorządowa. Oto jeden 
z dowodów. Podczas prac sejmowych 
nad zmianą tzw. ustawy kompetencyjnej, 
która przerzucała na samorządy kolej-
ne obowiązki zgłosiłem propozycję, aby 
ustanowić zasadę i zagwarantować ją 
w ustawie, że samorządy będą dostawać 
na dodatkowe zadania kwoty nie mniej-
sze od tych, które miała na ich wykony-
wanie administracja rządowa. Nie cho-
dziło o to, żeby samorządy otrzymywały 
więcej, ale o to, żeby nie mniej. I wyszło 
szydło z worka. Rzekomo obywatelska 
i rzekomo samorządowa Platforma i po-
słuszny jej koalicjant PSL odrzuciły moją 
poprawkę. Poparli ją oczywiście posłowie 
Prawa i Sprawiedliwości.

Wspieram samorządy mojego okrę-
gu wyborczego w staraniach o po-
prawę życia mieszkańców. Pomagam 
w uzyskiwaniu środków na inwestycje 
i realizację ważnych zadań społecz-
nych. Z samorządowcami spotykam 
się i współpracuję na co dzień. Uczest-
niczę w sesjach rad miast, gmin i po-
wiatów. Śledzę na bieżąco problemy, 
z jakimi borykają się samorządy i po-

szukuję sposobów na ich rozwiązanie 
w swojej pracy parlamentarnej i dzia-
łalności politycznej. W odróżnieniu 
od posłów Platformy Obywatelskiej 
wspieram nie tylko inicjatywy samo-
rządów przyjaznych Prawu i Sprawie-
dliwości, ale i związanych z innymi 
ugrupowaniami. Czynię to dla dobra 
mieszkańców. Oto kilka przykładów. 

 

Pieniądze na budowę 
ulicy Reja w Suwałkach

Reprezentujący środowiska postko-
munistyczne były prezydent Suwałk, 
nastawiony co najmniej nieprzyjaźnie 
do mnie oraz Prawa i Sprawiedliwości 
złożył błędny wniosek o dofinanso-
wanie budowy ulicy Reja w Suwał-
kach. Wniosek został odrzucony, mia-
sto mogło stracić szansę na ponad 
30 mln zł. Spowodowałem, że po 
odpowiednich zmianach inwestycja 
została wpisana na listę projektów 
kluczowych regionalnego programu 
operacyjnego i Suwałki dostały te 
pieniądze. Dzięki temu suwalczanie 
jeżdżą dzisiaj dwupasmową, nowo-
czesną i bezpieczną ulicą Reja. 

Pieniądze na budowę 
boisk sportowych

Podobnie rzecz się miała z budową 
boisk. Wśród inwestycji sportowych, na 
które pomagałem zdobyć finanse, były 
boiska w Suwałkach, Białymstoku i Łom-
ży. Po wybudowaniu tych obiektów na-
wet nie otrzymałem zaproszenia na ich 
otwarcie. Prezydenci tych miast związani 
z PO lub SLD zasługi przypisali sobie. Po 
powołaniu rządu Donalda Tuska jeden 
z ministrów groził skierowaniem prze-

ciwko mnie doniesienia do prokuratury 
za nadmierne – jego zdaniem – wspie-
ranie inwestycji sportowych w woje-
wództwie podlaskim, a w szczególności 
w rodzinnym mieście Suwałki, gdzie przy 
moim zaangażowaniu z udziałem środ-
ków centralnych zostały wybudowane 
dwa boiska – na osiedlu Kamena i przy 
Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. W tym samym czasie akty-

 Oddanie do użytku boiska sportowego w Zespole Szkół w Sokółce, 15 września 2008 roku

wiści związani z PO i SLD upowszechniali 
wśród wyborców opinię, że nie lobbuję 
na rzecz Podlasia i Suwałk. I czynią to 
wbrew oczywistym faktom nadal. 

Mimo to w dalszym ciągu będę 
działał dla dobra mieszkańców, nie-
zależnie od tego, ile niewdzięczności 
mnie za to spotka ze strony lokalnych 
polityków samorządowych i podpo-
rządkowanych im lokalnych mediów.

Nie wszędzie na szczęście tak jest. 
Wielu samorządowców, a także przed-
stawicieli innych środowisk chce 
i potrafi współpracować po partnersku 
w trosce o skuteczność podejmowa-
nych wspólnie inicjatyw, by jak najszyb-
ciej służyły ludziom.

W liście skierowanym do wyborców 
i wybranych u progu nowej kadencji 
samorządowej 23 listopada 2010 roku 
napisałem: „Jako poseł Rzeczypospolitej 
Polskiej deklaruję współpracę ze wszystki-
mi organami uchwałodawczymi i wyko-
nawczymi samorządu dla rozwoju i lepszej 
przyszłości polskich miast, gmin i regionów. 
Do tej współpracy zapraszam, niezależnie 
od komitetu, z jakiego zostali wybrani nowi 
samorządowcy. Tego w moim przekona-
niu wymaga dojrzała demokracja”. Tak 
dotychczas postępowałem i tak będę 
postępował.
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Służby mundurowe powinny być  
gwarancją naszego bezpieczeństwa 

W styczniu 2007 roku 
z inicjatywy rządu Prawa 
i Sprawiedliwości Sejm 

uchwalił program modernizacji Poli-
cji, Państwowej Straży Pożarnej, Stra-
ży Granicznej i Biura Ochrony Rządu 
z dodatkową kwotą na lata 2007 – 
2009 w wysokości 6 mld 301 mln zło-
tych. Jako poseł i wiceminister spraw 
wewnętrznych i administracji w rzą-
dzie premiera Jarosława Kaczyńskiego 
ze szczególną życzliwością odnosiłem 
się do zgłaszanych potrzeb finanso-

Od sprawności i wyposażenia służb mundurowych uzależnione jest nasze codzienne bezpie-
czeństwo oraz bezpieczeństwo państwa. 

wych formacji mundurowych w woje-
wództwie podlaskim. To z tych środ-
ków wybudowane zostały m.in. nowe 
strażnice Straży Granicznej w Augu-
stowie, Lipsku, Czeremsze i Mielniku 
czy nowa siedziba Komendy Powia-
towej Policji w Grajewie. Pieniądze 
z programu modernizacji pozwoliły 
na rozbudowę, przebudowę i remonty 
obiektów w wielu miastach wojewódz-
twa podlaskiego i w całej Polsce, za-
kup nowych samochodów, uzbrojenia, 
sprzętu dla Straży Pożarnej niezbędne-

 X Majówka Integracyjna w Białymstoku, 29 maja 2011 roku

J a r o s ł a w  Z i e l i ń s k i  o  P o l i c j i :
Policji potrzeba poparcia i zaufania społecznego. To 
współczesna polska Policja ma, o czym świadczą badania 
opinii publicznej. Abyśmy mogli czuć się bezpiecznie, państwo 
musi zapewnić Policji należne finansowanie, aby ta formacja 
dysponowała sprawnym i nowoczesnym sprzętem, aby 
policjanci i pracownicy cywilni byli dobrze wynagradzani. 
Potrzebujemy więcej policjantów, dobrej organizacji ich służby 
oraz stabilnego systemu emerytalnego funkcjonariuszy.

Święto Policji w Białymstoku, 29 lipca 2010 roku

go w akcjach ratowniczo – gaśniczych 
i podwyżkę wynagrodzeń funkcjo-
nariuszy służb odpowiedzialnych za 
porządek publiczny i bezpieczeństwo 
obywateli.

Zaplanowane efekty tego programu 
zostały jednak częściowo zmarnowane 
przez rząd koalicji PO–PSL Donalda 
Tuska. 

Wraz z zespołem ekspertów przy-
gotowałem więc projekt nowej 
ustawy modernizacyjnej na lata 

2012 – 2015, w którym przewidzia-
na została również znacząca kwo-
ta 750 mln złotych dla jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzi-
siaj nie wyobrażamy sobie funkcjo-
nowania państwa bez OSP niosącej 
pomoc i ratunek we wszystkich tra-
gicznych zdarzeniach (wypadkach 
drogowych, kolejowych i lotni-
czych, kataklizmach spowodowa-
nych siłami przyrody, katastrofach 
ekologicznych). Uważam, że straża-
kom – ochotnikom należy się spe-
cjalny dodatek emerytalny za wie-
loletnią służbę. Złożony przez nas 
jako posłów Prawa i Sprawiedliwo-
ści projekt ustawy w tej sprawie nie 
uzyskał jednak poparcia PO i PSL. 
Podobny los spotkał nasz projekt 
ustawy przyznającej 100% wyna-
grodzenia za podyktowane potrze-
bami służby godziny nadliczbowe 
przepracowane przez strażaków za-
wodowych.  

Rząd zrezygnował z powszechnego poboru i szko-
lenia wojskowego, ale zapowiadanej armii zawodo-
wej nie zbudowano. Ciągłe cięcia budżetowe, brak 
nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia, likwidacja ko-
lejnych jednostek wojskowych, słaba zdolność bo-
jowa we współdziałaniu z armiami sojuszniczymi, 
nieumiejętność zarządzania powodują, że staliśmy 
się właściwie bezbronni. W sytuacjach zagrożenia 
musielibyśmy niemal wyłącznie liczyć na innych, 
a historia uczy, że może to być złudne.

Czy Polska 
jest bezpieczna?

Sprzeciwiałem się likwidacji jed-
nostek wojskowych w wojewódz-
twie podlaskim. Już wcześniej po-
jawiał się zamiar wyprowadzenia 
z Suwałk 14. Pułku Artylerii Przeciw-
pancernej. Moja interwencja u mi-
nistra obrony narodowej i premiera 
w 2007 roku okazała się skuteczna 
– przygotowana przez wojskowych 
decyzja o rozformowaniu Pułku zo-
stała wycofana. 

Rząd PO – PSL nie słuchał żad-
nych argumentów. 14 Suwalski 
Pułk został przekształcony w nie-

wielki dywizjon z zamiarem doce-
lowego przeniesienia go z Suwałk 
do Węgorzewa. Moje apele, a tak-
że wystąpienia władz Suwałk do 
rządu Donalda Tuska i przywoły-
wane w nich argumenty zostały 
zignorowane. Wielu pracowników 
jednostki straciło pracę, niszczo-
na jest tradycja obecności wojska 
w mieście, a zdolność obronna na 
terytorium Polski przy granicy ze-
wnętrznej NATO i Unii Europejskiej 
została osłabiona.

 

BRONIŁEM  
14. Suwalskiego Pułku  
Artylerii Przeciwpancernej
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Tradycja i nowoczesność  
naszego rolnictwa
Troska o polską wieś i rozwój rolnictwa jest jednym 
z podstawowych obowiązków rządu. Od tego zależy roz-
wój i przyszłość naszego kraju.

Ogromną wartość narodową, 
kulturową i gospodarczą ma 
głęboko zakorzeniona tradycja 

polskiej wsi. To ona w znacznym stop-
niu pozwoliła zachować gospodarstwa 
rodzinne i prywatną własność polskiej 
ziemi w okresie komunizmu i oprzeć 
się próbom kolektywizacji. 

Siłę i znaczenie tej tradycji podkre-

ślałem na wielu spotkaniach z rolni-
kami, a w szczególności podczas co-
rocznych uroczystości dożynkowych 
w powiatach, gminach, diecezjach i pa-
rafiach naszego regionu. Dzisiaj wciąż 
prawie 40% Polaków mieszka na wsi. 
Rolnictwo wymaga unowocześnienia 
i wyrównania jego szans w konkurencji 
z rolnictwem krajów Unii Europejskiej. 

Odnosi się to zwłaszcza do obszaro-
wych dopłat bezpośrednich. Dzisiaj 
polscy rolnicy otrzymują znacznie niż-
sze dopłaty do jednego hektara niż rol-
nicy innych krajów. Dla przykładu rol-
nik niemiecki otrzymuje 340 euro na 
jeden hektar, podczas gdy rolnik polski 
tylko 180.

Platforma Obywatelska i Polskie 
Stronnictwo Ludowe zgodziły się na 

dalszą dyskryminację polskich rolni-
ków w Unii Europejskiej. Polska wieś 
straci przez to w ciągu najbliższych 
7 lat 65 – 70 miliardów złotych. 

Jako posłowie Prawa i Sprawiedliwo-
ści domagaliśmy się uznania rolnictwa 
za priorytet polskiej prezydencji w Unii 
Europejskiej. Partie rządzące, w tym 

PSL głosowały przeciwko uchwale 
w tej sprawie. W działaniach na forum 
Sejmu oraz w wystąpieniach publicz-
nych domagałem się, aby rząd zadbał 
o polskie rolnictwo, o jego konku-
rencyjność wobec rolników z innych 
państw, o wyrównanie dopłat obsza-
rowych, o niższe ceny środków do pro-
dukcji rolnej i opłacalność gospodaro-
wania, o wyrównanie szans wiejskiej 

młodzieży w stosunku do rówieśników 
z dużych miast. Rząd pozostawał na 
to głuchy, czego dowodem jest odpo-
wiedź na moją interpelację poselską 
w sprawie najważniejszych proble-
mów rolnictwa, złożoną w sytuacji 
wyjątkowo kryzysowej dla polskiej wsi 
w lutym 2009 roku.  

Podobna sytuacja dotyczy likwidacji posterunków i komisariatów Policji. 
W tym przypadku również nasz zdecydowany sprzeciw, poparty później 
w sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przez innych, do-
prowadził do zawieszenia procesu likwidacji posterunków Policji w wielu 
gminach i mniejszych miastach. Rząd wycofał się chwilowo (do wyborów?) 
ze szkodliwego pomysłu koncentracji sił policyjnych głównie w większych 
miastach pod wpływem presji politycznej, ale nie uznał swoich zamiarów 
za błędne. Jest oczywiste, że bezpieczeństwo obywateli zależy w znacznym 
stopniu od tego, czy siły prawa i porządku publicznego są blisko mieszkań-
ców i jak szybko potrafią zareagować na pojawiające się zagrożenia.

W trosce o nasze bezpieczeństwo zdecydowanie sprzeciwiałem 
się likwidacji posterunków Policji w gminach i mniejszych mia-
stach. Rząd wycofał się na razie z tych zamiarów, choć część 
posterunków zdążono już zamknąć. Istnieje zagrożenie, że PO 
zechce do tych pomysłów wrócić po wyborach parlamentarnych.

Kto ma łapać 
przestępców?

J a r o s ł a w  Z i e l i ń s k i  o  r o l n i c t w i e :
Dzisiaj w sposób symboliczny, a zarazem bardzo realny 
tu w Ciechanowcu łączą się ze sobą wartości związane 
z wiarą i chrześcijaństwem, patriotyzmem (obchodzimy 
święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), polską 
tradycją i tożsamością, tak mocno związaną z kultem ziemi, 
rolniczego trudu i chleba jako jego owocu. 90 lat temu, po 123 
latach niewoli i zaborów, świeżo odzyskana wolność państwa 
polskiego została znowu śmiertelnie zagrożona. Patriotyzm 
nowych przodków miał swoje źródło w przywiązaniu do 
tradycji, wiary chrześcijańskiej, w polskiej kulturze i umiłowaniu 
wolności. Powinniśmy dzisiaj o tym pamiętać i z tej postawy 
czerpać swoje siły, swoją motywację do służby publicznej.

10. jubileuszowe Podlaskie Święto Chleba w Ciechanowcu, 15 sierpnia 2010 roku

 Uroczystości dożynkowe w Filipowie, 7 września 2008 roku

Efekty uchwalonego w styczniu 
2007 roku z inicjatywy rządu Prawa 
i Sprawiedliwości programu moder-
nizacji służb mundurowych zostały 
w znacznej mierze zmarnowane przez 
rząd PO-PSL, a Komendanci różnych 
szczebli Policji znowu chodzą po proś-
bie do wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast, bo brakuje im pienię-
dzy na paliwo i materiały biurowe. 
Rodzi to zależności, których służby od-
powiedzialne za bezpieczeństwo i po-
rządek publiczny powinny unikać. 

MIELIŚMY  
czuć się bezpieczniej, a jak 
jest naprawdę?

 Obchody Święta Policji w Suwałkach, 
1 sierpnia 2008 roku
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Chcemy referendum  
w obronie publicznych szpitali

Liberalny rząd Donalda Tuska 
chciałby wszystko sprywatyzo-
wać. Uchwalone przez koalicję 

PO-PSL przepisy wymuszające na sa-
morządach decyzje o przekształca-
niu publicznych szpitali w spółki pra-
wa handlowego otwierają drogę do 
prywatyzacji lecznictwa szpitalnego. 
Pogorszy to dostęp do potrzebnych 
pacjentom, a mniej opłacalnych dla 
szpitala zabiegów medycznych i spo-

 Robocza wizyta posła Jarosława Zielińskiego w Kolnie, 30 lipca 2008 roku

woduje, że niezamożni Polacy będą 
oczekiwać na leczenie w wydłużają-
cych się kolejkach, tym bardziej, że 
pieniędzy na leczenie będzie mniej, 
bo z tych samych środków szpitale 
działające jako przedsiębiorstwa będą 
musiały jeszcze wygenerować zyski. 
Dlatego Prawo i Sprawiedliwość chce 
przeprowadzić referendum przeciwko 
komercjalizacji i prywatyzacji szpitali 
oraz strategicznych przedsiębiorstw 
polskiej gospodarki.

Zaangażowałem się w tę akcję or-
ganizując zbieranie podpisów pod 
wnioskiem referendalnym i broniąc 
w debatach szpitali publicznych i ich 
społecznej misji w ochronie zdrowia 
Polaków.  

Państwo pod rządami Donalda 
Tuska staje się groźne i złowrogie 
Pilnowałem standardów demokracji i praw człowieka

W obronie swojej władzy rząd 
Donalda Tuska nie waha się 
sięgać po siłę i służby specjal-

ne. Instrumentów tych nie wolno uży-
wać w państwie demokratycznym w in-
nych celach niż bezpieczeństwo państwa 
i ochrona uczciwych obywateli przed 
przestępcami. Donald Tusk używa ich 
przeciwko obywatelom, którzy mają od-
wagę mieć inne zdanie niż on i jego par-
tia. Służby specjalne posunęły się nawet 
do działań przeciwko Głowie Państwa 
(operacja ABW po tzw. incydencie gru-
zińskim). W wymiarze politycznym mamy 
coraz wyraźniej do czynienia z elemen-
tami państwa policyjnego. Gwałtownie 
wzrastająca liczba podsłuchów obywa-
teli, inwigilacja niewygodnych dzienni-
karzy, odwet na szefie CBA za wykrycie 
afery hazardowej i wykorzystanie do 
walki z nim rzekomo niezależnej proku-
ratury, używanie służb specjalnych do 
walki z opozycją, a nawet Prezydentem 
własnego kraju, wysyłanie zbrojnych od-
działów Policji przeciwko stoczniowcom 
protestującym w obronie swoich miejsc 
pracy, pokaz siły na kibicach w reakcji na 

manifestowane przez nich niezadowole-
nie z rządu, wkraczanie służb specjalnych 
o 6 rano do mieszkań dziennikarzy i stu-
dentów, zamykanie stadionów jako kara 
za krytykę rządu, grożenie kontrolą ad-
ministracyjną Uniwersytetowi za niepra-
womyślną pracę magisterską studenta, 
odmawianie dostępu do informacji pu-
blicznej, próba cenzurowania internetu, 
brak nadzoru nad służbami specjalnymi 
i bezkarność ich szefów (ABW), wzno-
szenie politycznych zasieków i używanie 
oddziałów Policji oraz funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej przeciwko obywatelom, 
w tym parlamentarzystom pragnącym 
oddać hołd ofiarom katastrofy smoleń-
skiej – to tylko niektóre przejawy poli-
cyjnego państwa Donalda Tuska. Jest ich 
niestety znacznie więcej.

Tropiłem i zwalczałem te antyde-
mokratyczne praktyki podczas prac 
w Komisji do Spraw Służb Specjalnych 
oraz Komisji Administracji i Spraw 
Wewnętrznych oraz na inne dostęp-
ne sposoby. Przygotowałem raport 
o praktykach państwa policyjnego 
pod rządami Donalda Tuska. 

W ciągu ostatnich czterech lat zmniejszyła się liczba policjantów (kilka tysięcy 
funkcjonariuszy przeszło na emeryturę obawiając się zmian w systemie emery-
talnym), zmniejszono liczbę etatów w poszczególnych komendach. Policjantów 
było zwykle około 100 tysięcy – teraz jest ich znacznie mniej.
Również poniżej 100 tysięcy spadła po raz pierwszy liczba żołnierzy.
Jednocześnie o prawie 100 tysięcy wzrosła liczba urzędników, co pociąga 
za sobą koszty budżetowe w wysokości kilku miliardów złotych rocznie. Na 
to pieniądze rząd potrafił znaleźć, a zabrakło niewielkiej w skali budżetu kwoty 
150  mln zł na kształcenie zawodowe młodzieży, skutkiem czego było nasilenie 
wyjazdów młodych ludzi do szkół w Niemczech. W administracji ilość nie przeszła 
w jakość – nie funkcjonuje ona lepiej ani sprawniej. Nie trzeba dodawać, że tysią-
ce nowych urzędników to zwykle poplecznicy partii władzy.
Takiej skali upartyjnienia państwa i jego administracji jak za czasów koalicji PO-
-PSL nie notowaliśmy od okresu PRL-u. 
Demaskowałem te praktyki rządu Donalda Tuska. Domagałem się prze-
strzegania zasady „taniego państwa” i przeznaczenia środków marnotra-
wionych w administracji na edukację i cele społeczne. 

Tylko „krewni i znajomi 
królika” mają się dobrze
Domagałem się „taniego państwa”

Są jednak dziedziny, w których 
rząd Donalda Tuska potrafi dzia-
łać sprawnie i skutecznie. Taką 

sferą jest przede wszystkim propagan-
da, albo – jak to się określa dzisiaj – PR. 
Sztuka oszukiwania Polaków przez rząd 
Tuska warta jest opracowań nie tylko 
publicystycznych, ale i naukowych. Są 
dzisiaj dwa światy – wirtualny, tworzony 
za pośrednictwem głównych mediów 

Państwo bywa 
jednak sprawne  
– w propagandzie
Demaskowałem kłamstwa rządu PO-PSL

i rzeczywisty, z którego problemami 
przychodzi się nam zmagać codziennie. 
Kłopot w tym, że fałszywy urok tego 
pierwszego zaczadził umysły części wy-
borców w stopniu nie pozwalającym na 
wyciągnięcie wniosków z oczywistego 
doświadczenia. 

Opisywałem tę sytuację w deba-
tach medialnych i na spotkaniach 
z wyborcami. 
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Chaos na kolei 
– pod rządami Tuska 
nikt nic nie może 

Wszyscy wiemy, jak fatalnie w ostat-
nim czasie funkcjonuje polska kolej. Nie 
dość, że od wielu lat nie są budowane 
nowe linie kolejowe, nie modernizu-
je się istniejących torów, nie wymienia 
się pamiętającego czasy PRL-u taboru 
kolejowego, to państwo okazało się cał-
kowicie bezsilne wobec chaosu, który 
powstał przy zwykłej zmianie rozkła-
du jazdy. Były one wprowadzane prze-
cież wielokrotnie, ale nawet w okresie 
przedinformatycznym nie wywoływały 

nigdy aż takich problemów. Minister 
Infrastruktury tłumaczył się brakiem 
kompetencji rządu w tej sprawie, a licz-
ne i działające w sposób nieskoordy-
nowany, a często konkurujące ze sobą 
spółki kolejowe nie były w stanie z tą 
prostą czynnością sobie poradzić. Cenę 
za ten chaos i bezradność rządu zapła-
cili podróżni. Likwidowane są kolejne 
połączenia kolejowe, a podróż zamiast 
przebiegać szybciej, staje się coraz dłuż-
sza i coraz bardziej uciążliwa.  

Sprzeciwiałem się redukcji połą-
czeń kolejowych pomiędzy Suwał-
kami i Białymstokiem a Warszawą. 
Dopóki funkcjonował rząd Prawa 
i Sprawiedliwości, moje działania 
były skuteczne. Do Warszawy było 
jeszcze czym jeździć. Pod rządami 
koalicji PO–PSL wiele połączeń zli-
kwidowano. Z Suwałk do Warszawy 
jest aktualnie tylko jedno bezpo-
średnie połączenie w ciągu doby, 
a pociągi z Białegostoku do War-
szawy jeżdżą dużo rzadziej niż po-
przednio.

Apelowałem w Sejmie o rozwią-
zanie problemu połączeń kolejo-
wych na pograniczu województw 
mazowieckiego i podlaskiego. Brak 
porozumienia pomiędzy spółkami 
przewozów regionalnych powoduje, 
że podróżni na odcinku między Mał-

kinią a Szepietowem muszą przesia-
dać się do zastępczych autobusów. 
Minister infrastruktury okazał się 
w tej sprawie bezradny.

Domagałem się utrzymania prze-
biegu linii kolejowej E75 z Białego-
stoku do Suwałk i na Litwę przez 
Wasilków, Czarną Białostocką, So-
kółkę, Dąbrowę Białostocką, Augu-
stów oraz przyśpieszenia jej mo-
dernizacji. Niestety decyzje, które 
zapadły pod rządami Donalda Tuska 
nie napawają optymizmem – grozi 
nam pozbawienie wschodniej czę-
ści województwa podlaskiego szans 
na nowoczesną kolej, a przyznane 
przez rząd Prawa i Sprawiedliwości 
środki na modernizację części tej 
trasy zostały przeniesione na listę re-
zerwową. Inwestycja mimo upływu 
4 lat nie została rozpoczęta. 

ZABIEGAŁEM  
o połączenia i modernizację 
linii kolejowych na Podlasiu

Kto przyniesie 
emeryturę?

Funkcjonuje jeszcze w Polsce Poczta 
Polska jako przedsiębiorstwo użytecz-
ności publicznej. Obsługuje przesyłki 
obywateli, instytucji i przedsiębiorstw, 
listonosze dostarczają do domów star-
szym i schorowanym ludziom renty 

i emerytury. Zamiast Pocztę umacniać 
postanowiono zlikwidować 3000 spo-
śród 5000 funkcjonujących jej placówek, 
a ich zadania przekazać agencjom – sta-
cjom benzynowym, marketom, sklepom 
spożywczym.  

Protestowałem przeciwko za-
miarom likwidacji placówek 
pocztowych. Chwilowo wstrzy-
mano te szkodliwe przekształ-
cenia. Czy tylko do wyborów? 
Podawany przeze mnie w wystą-

BRONIŁEM placówek 

 i usług Poczty Polskiej
pieniach publicznych przykład 
patologii po likwidacji Urzędu 
Pocztowego w Śniadowie poka-
zuje, do jakich absurdów może 
doprowadzać nieodpowiedzialne 
rządzenie. 

Gdzie szukać 
sprawiedliwości?
Sprawy w polskich sądach ciągną się latami. Rząd Donalda Tuska wymyślił, że 
mniejsze sądy, które działają sprawniej trzeba zlikwidować. Dokonywana likwida-
cja sądów rodzinnych i sądów pracy oddala wymiar sprawiedliwości od obywa-
tela, zwiększa koszty dojazdów i osłabia ochronę najsłabszych przed przemocą 
w rodzinie, łamaniem praw pracowniczych i przestępczością nieletnich.  

Broniłem mniejszych sądów i prokuratur przed likwidacją. Postulowałem 
rozszerzenie właściwości terytorialnej Sądu Okręgowego w Suwałkach o Ełk, 
Olecko i Gołdap. Domagałem się poprawy organizacji i efektywności dużych 
sądów i prokuratur zamiast utrudniania sprawnej pracy mniejszym. 

ŻĄDAŁEM utrzymania  
i wzmocnienia mniejszych  
sądów i prokuratur

Coraz dalej  
do szkoły
Prawie 40% Polaków mieszka na wsi. Liczba szkół wiejskich gwałtownie się 
zmniejsza, a droga dzieci do szkoły staje się coraz dłuższa. Przez wiele lat decyzja 
o likwidacji szkoły wymagała zgody kuratora oświaty. Na skutek zmian w ustawie 
oświatowej w 2009 roku państwo wycofało się z odpowiedzialności za sieć szkol-
ną. Na konsekwencje nie trzeba było długo czekać – nastąpiła masowa likwida-
cja wiejskich szkół, a odległość którą muszą pokonywać dzieci z domu do szkoły 
zwiększyła się w wielu przypadkach do kilkunastu kilometrów. Tylko w 2011 roku 
samorządy zgłosiły zamiar likwidacji ponad 800 szkół w Polsce. 

Byłem współinicjatorem projektu ustawy przywracającej kompetencje ku-
ratora oświaty w kształtowaniu sieci szkolnej. Sprzeciwiałem się likwidacji 
szkół w województwie podlaskim i w całej Polsce oraz nadmiernym zwięk-
szaniem liczby uczniów w klasach. Niż demograficzny pozwala na obniżenie 
liczby uczniów w oddziałach, co poprawiłoby warunki nauczania i zapobie-
głoby zwalnianiu nauczycieli. 

BRONIŁEM 
szkół przed likwidacją
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a nie musiało ich szukać na obczyźnie.

Na te wszystkie wyzwania odpowia-
da program Prawa i Sprawiedliwości.

Brałem aktywny udział w jego opra-
cowaniu jako przewodniczący Zespo-
łu Pracy Państwowej Prawa i Sprawie-
dliwości. Jestem autorem rozdziału 
odnoszącego się do administracji 
oraz bezpieczeństwa państwa i oby-
wateli. Patronowałem pracom grupy 

działaczy z Forum Młodych PiS nad 
młodzieżową częścią programu na-
szego ugrupowania oraz inicjatywą 
przywrócenia zwiększenia ulg kolejo-
wych dla studentów. 

Jak to zmienić? 
Program Prawa i Sprawiedliwości 
– jestem jego współtwórcą

 Konwencja PiS, 20 sierpnia 2011 roku w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

– Wykonując mandat posła na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej podejmowałem działania 
w celu przyśpieszenia budowy obwodni-
cy Augustowa. Są one udokumentowane 
w stenogramach z wystąpień sejmowych 
oraz składanych interpelacjach i zapyta-
niach poselskich.

– Byłem zwolennikiem budowy obwodnicy 
zgodnie z wytyczoną jej lokalizacją. Wie-
lokrotnie zwracałem się do rządu o kon-
tynuację rozpoczętych prac budowlanych. 
Gdyby realizowano umowę zawartą z wyko-
nawcą, obwodnica byłaby  oddana do użyt-
ku w listopadzie 2009 roku. Dzisiaj jeździli-
byśmy już  nowoczesną i bezpieczną drogą, 
a tysiące tirów nie rozjeżdżałyby  Augusto-
wa.Przez ludzi mi nieprzychylnych i prze-
ciwników politycznych  rozpowszechniane 
są nieprawdziwe informacje na temat moich 
działań i decyzji  rządu Prawa i Sprawiedli-
wości w tej sprawie. 

Przypomnijmy podstawowe fakty.
– Rząd PO-PSL jest przy władzy już 4 lata, 

a obwodnicy Augustowa jak nie było, tak nie 
ma. Są za to wciąż te same puste obietnice 
i oskarżanie poprzedników.

– Zabiegi o budowę obwodnicy Augustowa 
trwały kilkanaście lat. Były bezskuteczne. 
Dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął 
konkretną decyzję o budowie obwodnicy. In-
westycja ruszyła. W serca mieszkańców Au-
gustowa wstąpiła nadzieja.

– Niestety pojawiły się protesty tzw. ekologów, 
którym sprzyjała Platforma Obywatelska. 
Skierowana została skarga dotycząca przebie-
gu obwodnicy do Europejskiego Trybunału 

Obwodnica Augustowa 
– kłamstwa i prawda
Winę za brak obwodnicy Augustowa ponosi rząd PO – PSL pre-
miera Donalda Tuska. Nie zmienią tego faktu żadne insynuacje, 
rozsiewane plotki, żadne kłamstwa, manipulacje i inne przedwy-
borcze zabiegi.

Sprawiedliwości. Upowszechniano niepraw-
dziwą opinię, że społeczeństwo sprzeciwia się 
budowie obwodnicy przez dolinę Rospudy.

– W 2007 roku z inicjatywy Prawa i Sprawie-
dliwości odbyło się regionalne referendum 
w sprawie przebiegu obwodnicy. Platforma 
Obywatelska w tym przeszkadzała.

– Obwodnica była budowana z dwóch stron: 
od Suwałk i od wjazdu ze strony Białegosto-
ku. Prace na spornym środkowym odcinku 
przez dolinę Rospudy nie były prowadzone 
w związku z toczącym się procesem przed 
ETS. Nieprawdą jest więc, że premier Jaro-
sław Kaczyński wstrzymał prace przy budo-
wie tego odcinka obwodnicy, bo one nigdy 
nie zostały rozpoczęte.

– Prac przy budowie obwodnicy ostatecznie 
zaniechano pod rządami Platformy Oby-
watelskiej. Rząd Donalda Tuska wycofał się 
z tej budowy nie czekając na rozstrzygnięcie 
europejskiego trybunału. Nie wykazał deter-
minacji w walce o to, aby było ono dla Polski 
korzystne. W naszym przekonaniu była szan-
sa, aby tę sprawę wygrać.

– Koszty związane z budową obwodnicy wraz 
z karą za zerwanie umowy z wykonawcą 
wyniosły sto kilkadziesiąt milionów złotych. 
Zmiana przebiegu obwodnicy spowodowała, 
że znaczna część tych kosztów została zmar-
notrawiona. Rozpoczęta obwodnica miała 
kosztować niecałe 440 mln złotych, obecnie 
projektowana ma pochłonąć prawie 660 mln 
złotych. Kto odpowie za stracone pieniądze 
i zmarnowany czas?

– W październiku 2009 roku rząd PO–PSL 
zmienił przebieg dróg ekspresowych na tere-
nie województwa podlaskiego. Po tej zmianie 
planowana obwodnica Augustowa ma stać 
się częścią przyszłej drogi S61 przez Łomżę – 
Ełk, a nie S8 przez Białystok. 

– W wyniku powyższej zmiany województwo 
podlaskie straciło kwotę 1 mld 800 mln zło-
tych przyznaną przez rząd Prawa i Sprawie-
dliwości na budowę drogi ekspresowej z Bia-
łegostoku do Augustowa i Suwałk. Odcinek 
Białystok – Augustów i fragment „nowej 
obwodnicy” Augustowa ma być tylko drogą 
jednopasmową.

– Drogi z Białegostoku do Augustowa już się 
więc nie buduje (odcinek ekspresowy skoń-
czył się w Katrynce), a termin budowy dro-
gi ekspresowej S61, której częścią ma być 
„nowa obwodnica” Augustowa jest bliżej nie-
określony. Nie ma dokładnych planów, nie 
ma wymaganych uzgodnień i wykupionych 
terenów, a źródło finansowania jest jak dotąd 
nieznane. Wszystko wskazuje na to, że budo-
wa tej drogi przed 2020 rokiem nie zostanie 
rozpoczęta.

– Pan Leszek Cieślik, który pełnił przez wiele 
lat funkcję burmistrza Augustowa nie kwe-
stionował przebiegu obwodnicy przez dolinę 
Rospudy. Z wyborem go na posła wyborcy 
wiązali nadzieję, że przyczyni się on do szyb-
kiej budowy obwodnicy.

– Dzisiaj poseł PO Leszek Cieślik głosi, że 
najlepszym rozwiązaniem jest budowa ob-
wodnicy Augustowa przez Raczki. Gdzie jest 
konsekwencja?

– Platforma Obywatelska chce po raz kolejny 
oszukać wyborców. Zastosowano sprawdzo-
ny zabieg: teraz trwa projektowanie, budo-
wać będziemy po wyborach, tylko nas wy-
bierzcie. Zbyt dużo już było tych fałszywych 
obietnic.

– Pamiętamy hasło Platformy Obywatelskiej 
z samorządowej kampanii wyborczej 2007 
roku, gdy odbywało się równolegle referen-
dum w sprawie przebiegu obwodnicy Augu-
stowa przez dolinę Rospudy: ,,Obwodnice, 
nie obietnice”. Było ono wtedy skierowane 
do Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj po czte-
rech latach rządów PO – PSL odpowiadamy 
naszym wezwaniem: Panie Premierze Tusk – 
,,Obwodnice, nie obietnice”. 

Czy o takie państwo nam 
chodziło? Czy jest to 
państwo obywatelskie, 

państwo prawa, czy jest ono 
jeszcze demokratyczne?

Trzeba jak najszybciej przy-
wrócić państwo obywatelom, 
przywrócić jego odpowiedzial-
ność za sferę podstawowych 
usług publicznych oraz bez-
pieczeństwo kraju i obywateli, 
edukację narodową, ochronę 
zdrowia, kulturę, pozycję Polski 
na arenie międzynarodowej, 
ochronę własności, finanse pu-
bliczne, równość wobec prawa, 
ochronę środowiska, ład prze-
strzenny kraju, transparentność 
działań instytucji publicznych, 

dostęp obywateli do rzetelnej informa-
cji, przestrzeganie podstawowych reguł 
ustroju demokratycznego, szanse dla 
młodego pokolenia, aby mogło realizo-
wać swoje życiowe aspiracje w Polsce,  Kongres Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, 
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