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PÓŁMETEK VI KADENCJI

Biuletyn Informacyjny Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego

Kurier Poselski zima 20102

Goście posła Jarosława Zielińskiego podczas jubileuszu 5-lecia sprawowania mandatu poselskiego 

– Pałac Branickich (Aula MAgna) w Białymstoku 8 grudnia 2008 roku

Briefing w Sejmie po konferencji prasowej poświęconej bezpieczeństwu państwa i obywateli  

oraz sytuacji w formacjach mundurowych – 25 kwietnia 2009 roku
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Szanowni Państwo,
w kolejnych okresach swojej działalności parlamentarnej (dzięki Państwa 

poparciu mandat posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sprawuję siódmy 
rok) staram się Państwa informować o tym, jak wykonuję obowiązki poselskie 
powierzone mi przez moich Wyborców. Czynię to podczas naszych bezpośred-
nich kontaktów (cenię je najwyżej), jak i za pośrednictwem środków publicz-
nego przekazu. W ramach (raczej skromnych) możliwości finansowych i orga-
nizacyjnych wraz ze swoimi współpracownikami wydaję co powien czas wła-
sny biuletyn informacyjny, który nosi tytuł „Kurier Poselski”. Informowanie 
Wyborców „o swojej pracy i działalności organu, do którego zostali wybrani” 
jest ustawowym obowiązkiem wszystkich posłów i senatorów (nie mnie oceniać, jak kto się z tego wywiązuje). Ale co 
najmniej równie ważna jak obowiązek jest wewnętrzna potrzeba przedstawiania Państwu mojej aktywności posel-
skiej, zaprezentowania podejmowanych działań i ich efektów. Chodzi też o poddanie pod ocenę sprawozdania z tego, 
w jaki sposób wypełniam zobowiązania wobec Narodu („Posłowie i senatorowie wykonują swój mandat kierując się 
dobrem Narodu”) i jak zagospodarowuję możliwości, które wynikają z mandatu, który z zaufaniem powierzyli mi 
Wyborcy.

Ostatni numer „Kuriera Poselskiego” został wydany rok temu i stanowił syntetyczną prezentację mojej pięcioletniej 
pracy w Sejmie i okręgu wyborczym. Obejmował on siłą rzeczy część informacji odnoszących się do pierwszego roku 
obecnej kadencji Sejmu.

Podsumowaniu, do którego skłaniał pierwszy okrągły jubileusz było poświęcone również nasze uroczyste (w mojej 
ocenie także sympatyczne) spotkanie, które odbyło się w Pałacu Branickich w Białymstoku, poprzedzone dziękczynną 
Mszą św. w Starym Kościele przy Katedrze p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny koncelebrowaną przez Jego 
Ekscelencję Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego Edwarda Ozorowskiego.

Niniejszy numer „Kuriera Poselskiego” dotyczy ostatnich dwóch lat, czyli połowy VI kadncji Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, skupia się jednak z przedstawionych wyżej względów w większym stopniu na ostatnim roku mojej pracy poselskiej.

Serdecznie proszę Państwa o życzliwe przyjęcie informacji zawartych w tym numerze biuletynu. Proszę też o wyro-
zumiałość dla ich niedoskonałości (intensywna aktywność nie pozostawia zbyt wiele czasu na jej dokumentowanie) 
oraz o wszelkie opinie i uwagi, które w przyszłości pozwolą robić to lepiej.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, z kim dane mi było spotkać się w naszej wspólnej aktywności – osobom 
duchownym i świeckim, służącym państwu polskiemu w mundurach i w cywilu, kierującym różnymi instytucjami i osobom 
prywatnym, samorządowcom i pracownikom wszystkich części administracji publicznej, mieszkańcom województwa pod-
laskiego i całej Polski – za życzliwość i współpracę dla dobra wspólnego w naszej Ojczyźnie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Niech mi na koniec będzie wolno poświęcić publicznie ciepłe słowo mojej żonie Liliannie, którą często Państwo 
widzicie obok mnie i podzękować Jej za wyrozumiałość i wsparcie oraz dzielenie ze mną wzlotów i upadków, trudów 
i radości oraz zawiedzionych i spełnionych nadziei wpisanych w życie polityka.

Posłowie i senatorowie powinni informować wyborców o swojej pracy i działalności organu, do którego zostali wybrani. (Art.1, ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posłai senatora)
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Funkcje w Sejmie i Komisjach Sejmowych

–	 Komisja	Administracji	i	Spraw	Wewnętrznych	–	zastępca	przewodniczącego

–	 Komisja	do	Spraw	Służb	Specjalnych	–	członek,	przewodniczący	od	11	czerwca	2008	

roku	do	1	kwietnia	2009	roku	(funkcja	rotacyjna	w	7-osobym	składzie	komisji).	

–	 Podkomisja	nadzwyczajna	do	rozpatrzenia	przedstawionego	przez	Prezydenta	Rze-

czypospolitej	Polskiej	projektu	ustawy	o	zmianie	ustawy	o	dokumentach	paszporto-

wych	(druk	nr	102);	(od	dn.	4-06-2008	r.	druk	nr	527)

–	 Podkomisja	nadzwyczajna	do	rozpatrzenia:	poselskiego	projektu	ustawy	o	zmianie	

ustawy	o	Biurze	Ochrony	Rządu	(druk	nr	127);	–	przedstawionego	przez	Prezydenta	

RP	projektu	ustawy	o	zmianie	ustawy	o	Biurze	Ochrony	Rządu	oraz	ustawy	o	zaopa-

trzeniu	emerytalnym	funkcjonariuszy	Policji,	Agencji	Bezpieczeństwa	Wewnętrznego,	

Agencji	Wywiadu,	Służby	Kontrwywiadu	Wojskowego,	Służby	Wywiadu	Wojskowego,	

Centralnego	Biura	Antykorupcyjnego,	Straży	Granicznej,	Biura	Ochrony	Rządu,	Pań-

stwowej	Straży	Pożarnej	i	Służby	Więziennej	oraz	ich	rodzin	(druk	nr	192)	–	zastępca	

przewodniczącego

–	 Podkomisja	nadzwyczajna	do	 rozpatrzenia	poselskiego	projektu	ustawy	o	zmianie	

ustawy	o	Agencji	Bezpieczeństwa	Wewnętrznego	oraz	Agencji	Wywiadu	(druk	nr	263)

–	 Podkomisja	nadzwyczajna	do	 rozpatrzenia	poselskiego	projektu	ustawy	o	czynno-

ściach	operacyjno-rozpoznawczych	(druk	nr	353)	–	zastępca	przewodniczącego

–	 Podkomisja	nadzwyczajna	do	rozpatrzenia:	–	poselskiego	projektu	ustawy	o	zmianie	

ustawy	o	strażach	gminnych	(druk	nr	530)	–	rządowego	projektu	ustawy	o	zmianie	usta-

wy	o	strażach	gminnych	oraz	ustawy	o	policji	(druk	nr	958)	–	zastępca	przewodniczącego

–	 Podkomisja	nadzwyczajna	do	rozpatrzenia	rządowych	projektów	ustaw:	o	wojewo-

dzie	i	administracji	rządowego	w	województwie	(druk	nr	1072)	oraz	o	zmianie	nie-

których	ustaw	w	związku	ze	zmianami	w	organizacji	 i	podziale	zadań	administracji	

publicznej	w	województwie	(druk	nr	1073)

–	 Podkomisja	 nadzwyczajna	 do	 rozpatrzenia	 poselskiego	 projektu	 ustawy	 o	 zmianie	

ustawy	 o	 zaopatrzeniu	 emerytalnym	 żołnierzy	 zawodowych	 oraz	 ich	 rodzin	 oraz	

ustawy	o	zaopatrzeniu	emerytalnym	funkcjonariuszy	Policji,	Agencji	Bezpieczeństwa	

Wewnętrznego,	Agencji	Wywiadu,	Służby	Kontrwywiadu	Wojskowego,	Służby	Wywia-

du	Wojskowego,	Centralnego	Biura	Antykorupcyjnego,	Straży	Granicznej,	Biura	Ochrony	

Rządu,	Państwowej	Straży	Pożarnej	i	Służby	Więziennej	oraz	ich	rodzin	(druk	nr	1140)

–	 Podkomisja	 nadzwyczajna	 do	 rozpatrzenia	 rządowego	 projektu	 ustawy	 o	 zmianie	

ustawy	o	zarządzaniu	kryzysowym	(druk	nr	1699)

–	 Podkomisja	nadzwyczajna	do	rozpatrzenia	komisyjnego	projektu	ustawy	o	zmianie	

niektórych	ustaw	normujących	funkcjonowanie	służb	nadzorowanych	przez	ministra	

właściwego	do	spraw	wewnętrznych	(druk	nr	1512)
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Działalność poselska w liczbach

Według	statystyk	prowadzonych	przez	Kancelarię	Sejmu	poseł	Jarosław	Zieliński	od	początku	VI	kadencji	Sejmu	

(5	listopada	2007)	do	końca	2009	roku:
.	 ponad	100	razy	zabierał	głos	z	mównicy	sejmowej,
.	 złożył	63	interpelacje	i	zapytania	poselskie,
.	 był	współinicjatorem	63	projektów	ustaw,
.	 uczestniczył	w	4297	głosowaniach	(98,17%	wszystkich	głosowań).

Ponadto:
.	 uczestniczył	w	272	spotkaniach	z	różnymi	środowiskami,
.	 skierował	około	200	interwencji	poselskich,
.	 przyjął	ponad	300	interesantów.

Posłowie	Jarosław	Zieliński,	Mariusz	Błaszczak	
i	Paweł	Poncyliusz	oraz	przedstawiciele	kibiców	Legii	
Warszawa	podczas	konferencji	prasowej	w	Sejmie	
„Walka	z	pseudokibicami	czy	propaganda	?”,		
2	października	2008	roku	

więcej	na	stronie:	www.jaroslawzielinski.pl

W mediach

Poseł	Jarosław	Zieliński:

–	 wystąpił	na	35	konferencjach	prasowych,	w	tym	23	centralnych	(21	konferencji	prasowych	w	Sejmie).

–	 udzielił	219	wypowiedzi	dla	mediów	centralnych	(146)	i	regionalnych	(73)	–	(programy	telewizyjne	i	radiowe,	komentarze	dotyczące	bieżących	

wydarzeń.

Opinie	i	stanowiska	posła	Jarosława	Zielińskiego	były	kilkaset	razy	publikowane	w	prasie.

Poseł	Jarosław	Zieliński	podczas	briefingu	
w	Sejmie	po	zakończonej	konferencji	„Czy	

nasze	bezpieczeństwo	jest	zagrożone”?	
poświęconej	bezpieczeństwu	kraju	i	sytuacji	

w	służbach	mundurowych	–	25	kwietnia	
2009	roku.	Na	zdjęciu	m.in.	posłowie	Beata	

Kempa	i	Mariusz	Błaszczak,	przewodniczący	
Zarządu	Głównego	NSZZ	Policjantów	

Antoni	Duda,	wiceprzewodniczący	NSZZ	
Funkcjonariuszy	Straży	Granicznej	Andrzej	

Jurkiewicz,	przewodniczący	Krajowej	
Sekcji	Pożarnictwa	NSZZ	„Solidarność”	

Robert	Osmycki,	przewodniczący	
NSZZ	Funkcjonariuszy	i	Pracowników	

Więziennictwa	Bronisław	Ogonek-
Obierzyński,	przewodniczący	KKW	NSZZ	
Funkcjonariuszy	Straży	Granicznej	Jacek	

Zakrzewski
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W wystąpieniach sejmowych, pracach Komisji 
Sejmowych oraz interpelacjach i zapytaniach 
poselskich poseł Jarosław Zieliński:

.	 domagał	 się	 pełnej	 realizacji	 ustawy	„Program	 modernizacji	 Policji,	
Straży	 Granicznej,	 Państwowej	 Straży	 Pożarnej	 i	 Biura	 Ochrony	
Rządu	 w	 latach	 2007–2009”,	 uchwalonej	 z	 inicjatywy	 rządu	
Prawa	 i	 Sprawiedliwości	 oraz	 bronił	 ego	 programu	 przed	 cięciami	
budżetowymi,

.	 sprzeciwiał	się	ograniczaniu	budżetu	służb	mundurowych	podległych	
ministrowi	spraw	wewnętrznych	i	administracji	w	przeświadczeniu,	że	
nie	wolno	oszczędzać	na	bezpieczeństwie	państwa	i	obywateli,

.	 wskazywał	 na	 niedobory	 w	 wyposażeniu	 w	 sprzęt	 ratowniczo-
gaśniczy	 jednostek	 Państwowej	 Straży	 Pożarnej	 i	 zabiegał	 o	 jego	
uzupełnienie,

.	 przygotował	rozwiązania	dotyczące	wypłaty	ekwiwalentu	strażakom	
za	udział	w	akcjach	ratowniczo-gaśniczych	i	szkoleniach	ratowniczych,

.	 dopominał	 się	 powołania	 Rządowego	 Centrum	 Bezpieczeństwa	
przewidzianego	 w	 ustawie	 o	 zarządzaniu	 kryzysowym	 uchwalonej	
z	inicjatywy	rządu	Prawa	i	Sprawiedliwości,

.	 w	 związku	 z	 projektem	 ustawy	 o	 zmianie	 ustawy	 o	 Centralnym	
Biurze	Antykorupcyjnym	apelował	o	zaniechanie	działań	ewidentnie	
osłabiających	skuteczność	działania	Biura,

•	 tropił	 nadużycia	 służb	 specjalnych	 zagrażające	 porządkowi	
demokratycznemu	 w	 Polsce	 i	 wymierzone	 w	 prawa	 i	 wolności	
obywatelskie

•	 kierował	pracami	mającymi	na	celu	zbadanie	rzeczywistych	przyczyn	
i	 okoliczności	 śmierci	 geologa	 Piotra	 Stańczaka	 w	 Pakistanie	
w	kontekście	odpowiedzialności	państwa	(rządu)	za	ochronę	polskich	
obywateli	poza	granicami	państwa,

.	 w	 związku	 z	 projektem	 ustawy	 o	 zmianie	 ustawy	 o	 zaopatrzeniu	
emerytalnym,	 tzw.	 ustawy	 dezubekizacyjnej	 domagał	 się	
elementarnej	 sprawiedliwości	 historycznej	 i	 społecznej	 –	 m.in.	
poprzez	podanie	do	wiadomości	publicznej	nazwisk	 funkcjonariuszy	
aparatu	 represji	 PRL,	 wprowadzenie	 okresowego	 zakazu	 pełnienia	
przez	nich	kierowniczych	funkcji	publicznych	i	obniżenie	wysokości	ich	
emerytur,

.	 postulował	 podnoszenie	 jakości	 administracji	 publicznej	 poprzez	
profesjonalizację	 kadr	 urzędniczych,	 poprawę	 i	 unowocześnienie	
warunków	 i	 narzędzi	 pracy,	 informatyzację,	 elektroniczne	 usługi	 dla	
obywateli	oraz	zdecydowane	podwyższenie	płac	w	sferze	publicznej,

.	 piętnował	 brak	 właściwej	 realizacji	 ustawowego	 prawa	 dzieci	
i	 młodzieży	 do	 dotowanego	 przez	 państwo,	 zorganizowanego	
wypoczynku	i	domagał	się	większych	środków	finansowych	na	ten	cel,

.	 wskazywał	na	dramatyczną	sytuację	w	rolnictwie	i	pilną	konieczność	
podjęcia	 przez	 rząd	 działań	 antykryzysowych	 w	 tym	 sektorze	
gospodarki	 (za	 rządów	 PO-PSL	 znacznie	 pogorszyła	 się	 sytuacja	
rolników,	wzrosły	ceny	artykułów	do	produkcji	rolnej	i	usług	rolniczych,	
a	mocno	spadły	ceny	płodów	rolnych),

.	 przeciwstawiał	 się	 zmniejszeniu	 dofinansowania	 inwestycji	 na	
obszarze	województw	Polski	wschodniej	z	funduszy	europejskich,

.	 żądał	 wyrównania	 poziomu	 wynagrodzeń	 pracowników	 sfery	
budżetowej	 wykonujących	 obowiązki	 o	 zbliżonym	 zakresie	
i	podobnym	stopniu	odpowiedzialności	(upominał	się	o	podniesienie	
płac	pracownikom	inspekcji	sanitarnej),

.	 domagał	 się	 zapewnienia	 przez	 rząd	 wsparcia	 finansowego	 kultury	

mniejszości	 narodowych	 i	 etnicznych	 jako	 cennych	 wartości	
dziedzictwa	Rzeczypospolitej,

.	 zwracał	 uwagę	 na	 konieczność	 dofinansowania	 ze	 środków	
publicznych	pilnych	remontów	zabytkowych	obiektów	sakralnych,

.	 domagał	się	pozostawienia	w	mieście	14.	Suwalskiego	Pułku	Artylerii	
Przeciwpancernej	im.	Marszałka	Józefa	Piłsudskiego,

.	 podejmował	 działania	 na	 rzecz	 wyposażenia	 Podlaskiego	 Oddziału	
Straży	 Granicznej	 w	 sprzęt	 lotniczy	 (obecnie	 służby	 mundurowe	
w	 województwie	 podlaskim	 nie	 dysponują	 żadnym	 śmigłowcem	 –	
helikopter	Straży	Granicznej	uległ	zniszczeniu	w	katastrofie	 lotniczej	
1	 listopada	 2009	 roku	 w	 Klukowiczach,	 a	 śmigłowiec	 Komendy	
Wojewódzkiej	Policji	w	Białymstoku	został	przez	rząd	Donalda	Tuska	
zabrany	do	innego	województwa),

.	 sprzeciwiał	 się	 ograniczeniu	 potencjału	 placówek	 Podlaskiego	
Oddziału	Straży	Granicznej	i	redukcji	ich	stanu	etatowego	ze	względu	
na	 rolę	 tej	 formacji	 w	 zapewnieniu	 bezpieczeństwa	 wewnętrznego	
państwa	i	obywateli,	zwłaszcza	w	kontekście	wzrastającego	zagrożenia	
przestępczością	zorganizowaną	na	granicy	polsko-litewskiej,

.	 demaskował	 bulwersujące	 praktyki	 przy	 obsadzaniu	 stanowisk	
naczelników	urzędów	skarbowych	stanowiące	zagrożenie	dla	wolności	
i	 praw	 obywatelskich	 poprzez	 nielegalną	 inwigilację	 ze	 strony	 służb	
specjalnych,

.	 domagał	 się	 wytyczenia	 przebiegu	 linii	 kolejowej	 E75	„Rail	 Baltica”	
przez	Białystok	–	Wasilków	–	Czarną	Białostocką	–	Sokółkę	–	Dąbrowę	
Białostocką	 –	 Augustów	 –	 Suwałki,	 sprzeciwiając	 się	 lansowanemu	
przez	rząd	PO-PSL	wariantowi	przebiegu	tej	trasy	przez	Ełk	–	Olecko,

.	 występował	 o	 przyspieszenie	 modernizacji	 infrastruktury	 kolejowej	
na	odcinku	Warszawa	–	Białystok	–	Sokółka	–	Augustów	–	Suwałki,	
podejmował	 działania	 na	 rzecz	 zwiększenia	 liczby	 pasażerskich	
połączeń	kolejowych	na	tej	trasie,

.	 w	 trosce	 o	 bezpieczeństwo	 sanitarne	 domagał	 się	 wzmocnienia	
finansowego	Państwowej	Inspekcji	Sanitarnej,

.	 zabiegał	 o	 pozostawienie	 w	 Suwałkach	 bazy	 Lotniczego	 Pogotowia	
Ratunkowego,	 jej	 rozbudowę	 oraz	 wyposażenie	 w	 nowoczesny	
śmigłowiec	ratowniczy,

.	 proponował	 utworzenie	 specjalnego	 funduszu	 wakacyjnego,	 który	
gromadziłby	 środki	 finansowe	 na	 wypoczynek	 dzieci	 i	 młodzieży	
(pod	rządami	PO	ze	wsparcia	państwa	korzysta	jedynie	2%	uczniów,	
podczas	gdy	pomocy	wymaga	około	35%	rodzin),

.	 wskazywał	 na	 zagrożenia	 ekologiczne	 dla	 Suwałk	 i	 Suwalszczyzny	
związane	 z	 nadmierną	 i	 niekontrolowaną	 eksploatacją	 kruszywa	
oraz	apelował	o	reakcję	ze	strony	rządu	i	właściwe	uregulowanie	tych	
problemów	w	przepisach,

.	 występował	 o	 przeznaczenie	 środków	 finansowych	 na	 budowę	
lotniska	lokalnego	koło	Suwałk,

.	 postulował	 wprowadzenie	 leżącego	 w	 interesie	 Polski	 i	 korzystnego	
dla	 budżetu	 państwa	 systemu	 dystrybucji	 polskich	 kart	 opłaty	
drogowej,

.	 domagał	 się	 w	 wyjaśnień	 w	 sprawie	 kontrowersyjnych	 przesunięć	
etatów	 oddziałów	 prewencji	 Policji,	 śmigłowców	 policyjnych	
oraz	 środków	 z	 „Programu	 modernizacji	 Policji,	 Straży	 Granicznej,	
Państwowej	 Straży	 Pożarnej	 i	 Biura	 Ochrony	 Rządu	 w	 latach	 2007-
2009”	 pomiędzy	 poszczególnymi	 komendami	 wojewódzkimi	 Policji	
i	regionami	kraju,

więcej	na	stronie:	www.jaroslawzielinski.pl
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Działalność w partii Prawo i Sprawiedliwość

3. posiedzenie II Kongresu Prawa i Sprawiedliwości 
w Krakowie

Poseł	 Jarosław	Zieliński	przewodniczył	Kongresowi	Prawa	 i	Spra-
wiedliwości,	który	odbył	się	w	dniach	31.01.2009	–	01.02.2009	roku	
w	 Krakowie.	 Podczas	 Kongresu	 Jarosław	 Zieliński	 przedstawił	 pro-
gram	Prawa	i	Sprawiedliwości	dotyczący	sprawnego	państwa	i	bez-
pieczeństwa	obywateli.

Prezydium	3.	posiedzenia	II	Kongresu	Prawa	
i	Sprawiedliwości	w	Krakowie.	Od	lewej:	Grażyna	
Gęsicka,	Olga	Johann,	Zbigniew	Ziobro,	Małgorzata	
Sadurska,	Jarosław	Zieliński	(przewodniczący	
Kongresu),	Aleksandra	Natalli-Świat,	Przemysław	
Gosiewski	oraz	Krzysztof	Putra,	Kraków,	31	stycznia	
2009	roku

Funkcje w partii Prawo i Sprawiedliwość

–	 Sekretarz	Generalny	Prawa	i	Sprawiedliwości	–	do	zmiany	statu-

tu	PiS	i	likwidacji	stanowiska	10	października	2009

–	 Członek	Komitetu	Politycznego	Prawa	i	Sprawiedliwości

–	 Przewodniczący	Komisji	Etyki	Prawa	i	Sprawiedliwości

–	 Członek	Zespołu	Pracy	Państwowej	PiS

–	 Wiceprezes	Zarządu	Okręgowego	PiS	w	Białymstoku

–	 Przewodniczący	Komitetu	Powiatowego	PiS	w	Suwałkach

Przemówienie	posła	Jarosława	Zielińskiego	podczas	obrad	
3. posiedzenia	II	Kongresu	Prawa	i	Sprawiedliwości	w	Krakowie	
31	stycznia	2009	–	1	lutego	2009	roku	
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.	 sprzeciwiał	 się	 nieuzasadnionej	 redukcji	 etatów	 w	 podlaskiej	 Policji,	
odebraniu	 jej	 sprzętu	 lotniczego	 oraz	 zmniejszeniu	 środków	 na	
realizację	„programu	modernizacji”,

.	 proponował	 przyznanie	 osobom	 posiadającym	 rentę	 inwalidzką	
prawa	do	przenoszenia	własności	gospodarstw	rolnych	na	zstępnych,	
a	w	szczególności	na	dzieci,

.	 występował	 przeciwko	 segregacji	 uczniów	 w	 polskich	 szkołach	 ze	
względu	na	różnice	w	statusie	materialnym	rodziców,

.	 postulował	konieczność	bardziej	precyzyjnych	uregulowań	prawnych	
dotyczących	utraty	mandatu	wójta,	burmistrza	i	prezydenta	miasta,

.	 akcentował	 znaczenie	 służby	 dzielnicowych	 w	 Policji	 jako	 istotnego	
elementu	 systemu	 bezpieczeństwa	 obywateli	 i	 domagał	 się	 jej	
wzmocnienia	oraz	poprawy	warunków	pracy	dzielnicowych,

.	 wielokrotnie	interweniował	w	sprawie	budowy	obwodnicy	Augustowa	
domagając	się	pilnej	kontynuacji	prac	inwestycyjnych,

.	 żądał	przyspieszenia	budowy	obwodnicy	Suwałk,

.	 bronił	 Centralnego	 Biura	 Antykorupcyjnego	 przed	 atakami	 ekipy	
Donalda	Tuska	i	żądał	przekazania	opinii	publicznej	treści	tzw.	raportu	
o	 działalności	 CBA	 sporządzonego	 przez	 Julię	 Piterę	 stanowiącego	
próbę	osłabienia	instytucji	powołanej	do	walki	z	korupcją,

.	 występował	 w	 sprawie	 prawa	 do	 emerytury	 dla	 mężczyzn,	 którzy	
ukończyli	 60	 lat	 i	 legitymują	 się	 co	 najmniej	 35-letnim	 stażem	
ubezpieczeniowym,

.	 podjął	 działania	 na	 rzecz	 zmiany	 przepisów	 ustawy	 o	 podatkach	
i	opłatach	lokalnych	w	celu	wyłączenia	z	opodatkowania	podatkiem	od	
nieruchomości	gruntów	zajętych	pod	pasy	drogowe	ogólnodostępnych	
dróg	wewnętrznych,	stanowiących	własność	gmin,

.	 interweniował	 w	 sprawie	 niedopuszczalnych	 i	 karygodnych	 praktyk	
polegających	 na	 udostępnianiu	 osobom,	 na	 których	 ciążą	 zarzuty	
prokuratorskie	 poufnych	 danych	 i	 informacji	 w	 ramach	 działalności	
Polskiej	 Platformy	 Bezpieczeństwa	 Wewnętrznego	 oraz	 w	 sprawie	
zagrożeń	 wynikających	 z	 nieformalnych	 kontaktów	 tych	 osób	
z	 funkcjonariuszami	 organów	 ścigania	 i	 wymiaru	 sprawiedliwości	
(udział	 byłego	 ministra	 spraw	 wewnętrznych	 Janusza	 Kaczmarka,	
obciążonego	 zarzutami	 prokuratorskimi	 w	 spotkaniach	
organizowanych	 przez	 Polską	 Platformę	 Bezpieczeństwa	
Wewnętrznego),

.	 domagał	 się	 pomocy	 państwa	 wobec	 niepełnosprawnych	
pracowników	 zatrudnionych	 w	 upadających	 spółdzielniach	 pracy	
(przykład	byłej	Spółdzielni	Niewidomych	w	Suwałkach),

.	 domagał	 się	 sprawiedliwych	 uregulowań	 prawnych	 i	 przyznania	
rekompensaty	 za	 szkody	 wyrządzone	 polskim	 obywatelom	 przez	
komunistyczne	 państwo	 polegające	 na	 odbieraniu	 części	 należnych	
im	z	tytułu	pracy	za	granicą	rent	i	świadczeń	z	instytucji	zagranicznych	
w	latach	1952	–	1995,

.	 piętnował	wyzbywanie	się	przez	rząd	Donalda	Tuska	odpowiedzialności	
państwa	za	edukację	młodego	pokolenia	Polaków,

.	 przeciwstawiał	 się	 nieracjonalnym,	 przynoszącym	 szkody	 zmianom	
w	 podziale	 kompetencji	 pomiędzy	 organami	 administracji	 rządowej	
i	 samorządowej	 –	 m.in.	 bronił	 Ochotniczych	 Hufców	 Pracy,	 parków	
krajobrazowych,	 wojewódzkich	 ośrodków	 doradztwa	 rolniczego	
i	 inspekcji	 sanitarnej	 przed	 ich	 podporządkowaniem	 samorządom	
województw	i	powiatów,

.	 domagał	 się	 usunięcia	 niejasności	 prawnych	 dotyczących	
funkcjonowania	szkół	i	placówek	niepublicznych,

.	 domagał	się	od	premiera	Donalda	Tuska	przedstawienia	konkretnego	

harmonogramu	 prac	 budowy	 obwodnicy	 Augustowa	 po	 zmianie	 jej	
przebiegu,	aby	rząd	PO	nie	mamił	mieszkańców	Augustowa	kolejnymi	
pustymi	 obietnicami	 oraz	 dociekał	 rzeczywistej	 wysokości	 kosztów	
dotychczas	poniesionych	na	budowę	tej	drogi,

.	 występował	 w	 obronie	 mieszkańców	 gmin,	 na	 terenie	 których	
budowane	są	farmy	wiatrowe,

.	 domagał	 się	 wyjaśnienia	 rozbieżności	 stanowisk	 prezentowanych	
przez	 terenowych	 przedstawicieli	 rządu	 i	 koalicji	 rządowej	 odnośnie	
rządowego	 projektu	 ustawy	 o	 zmianie	 niektórych	 ustaw	 w	 związku	
ze	zmianami	w	organizacji	 i	podziale	zadań	administracji	publicznej	
w	województwie,

.	 zwracał	 się	 o	 wyjaśnienie	 statusu	 nauczycieli	 –	 absolwentów	
wyższych	uczelni	akademickich,	którzy	nie	uzyskali	tytułu	magistra,

.	 domagał	 się	 finansowania	 z	 funduszy	 europejskich	 (Program	
Operacyjny	„Infrastruktura	i	środowisko	na	lata	2007-2013”)	szeregu	
ważnych	dla	mieszkańców	Podlasia	inwestycji:
–	 modernizacja	 linii	 E75	 Rail	 Baltica	 Warszawa-Białystok-granica	

z	Litwą	–	etap	I	na	odcinku	Warszawa-Suwałki
–	 budowa	 wodociągów,	 kanalizacji	 sanitarnej	 i	 deszczowej	

w	Białymstoku	–	etap	I
–	 poprawa	 bezpieczeństwa	 przeciwpowodziowego,	 stanu	

ekologicznego,	 retencji	 i	 stanu	 technicznego	 obiektów	 Kanału	
Augustowskiego	 wraz	 z	 jeziorem	 Serwy,	 rzeką	 Marychą,	 Czarną	
Hańczą,	Rospudą	i	Nettą	w	woj.	podlaskim

–	 budowa	kanalizacji	sanitarnej	w	aglomeracji	Dąbrowa	Białostocka	
w	woj.	podlaskim

–	 ochrona	 zlewni	 rzeki	 Narwi,	 Biebrzy	 i	 Bugu	 poprzez	 poprawę	
gospodarki	wodno-ściekowej	na	obszarze	koordynowanym	przez	
Międzygminny	Związek	Wodociągów	i	Kanalizacji	w	Łomży	w	woj.	
podlaskim

–	 budowa	 sieci	 wodociągowej	 i	 sanitarnej	 w	 mieście	 Sejny	 w	 woj.	
podlaskim

–	 zapewnienie	prawidłowej	gospodarki	wodno-ściekowej	na	terenie	
aglomeracji	sokólskiej	w	woj.	podlaskim

–	 budowa	 kanalizacji	 sanitarnej	 i	 deszczowej	 oraz	 modernizacja	
stacji	 uzdatniania	 wody	 w	 Wysokiem	 Mazowieckiem	 w	 woj.	
podlaskim

–	 rozbudowa	infrastruktury	ochrony	środowiska	w	ulicach	dzielnicy	
Studziwody	w	Bielsku	Podlaskim	w	woj.	podlaskim

–	 rozbudowa	infrastruktury	wodno-kanalizacyjnej	na	terenie	Łomży	
w	woj.	podlaskim

–	 modernizacja	 oczyszczalni	 ścieków	 i	 rozbudowa	 kanalizacji	
sanitarnej	w	gminie	Łapy	w	woj.	podlaskim

–	 kompleksowe	 rozwiązanie	 gospodarki	 wodno-ściekowej	 miasta	
Kolno	w	woj.	podlaskim

–	 modernizacja	 oczyszczalni	 ścieków	 oraz	 rozwój	 infrastruktury	
wodno-kanalizacyjnej	w	Suwałkach	w	woj.	podlaskim

–	 budowa	 wodociągów,	 kanalizacji	 sanitarnej	 i	 deszczowej	
w	 gminach:	 Choroszcz,	 Dobrzyniewo	 Duże	 i	 Supraśl	 –	 etap	 II	
w	woj.	podlaskim

–	 uregulowanie	 gospodarki	 wodno-ściekowej	 na	 terenie	 gmin	
Związku	Komunalnego	Biebrza	w	woj.	podlaskim

–	 rozbudowa	i	modernizacja	gospodarki	wodno-ściekowej	na	terenie	
miasta	Hajnówka	w	woj.	podlaskim

–	 zapewnienie	prawidłowej	gospodarki	wodno-ściekowej	na	terenie	
miasta	Siemiatycze	w	woj.	podlaskim
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Prezydium	4.	posiedzenia	II	Kongresu	Prawa	i	Sprawiedliwości	w	Warszawie.	Od	lewej:	Ryszrad	Legutko,	
Krzysztof	Putra,	Aleksandra	Natalli-Świat,	Jarosław	Zieliński	(przewodniczący	Kongresu),	Grażyna	Gęsicka,	
Stanisław	Zając,	Zbigniew	Romaszewski	oraz	Olga	Johann,	Warszawa,	26	września	2009	roku.

Przewodniczący	Kongresu	Jarosław	Zieliński	
i	członkowie	prezydium	(od	lewej:	Ryszard	

Legutko,	Krzysztof	Putra,	Aleksandra	
Natalli	–	Świat,	Grażyna	Gęsicka),	

Warszawa,	26	września	2009	roku.

Przemówienie	Prezesa	Prawa	i	Sprawiedliwości	Jarosława	
Kaczyńskiego	do	uczestników	4.	posiedzenia	II	Kongresu	PiS	

w	Warszawie	26	września	2009	roku.	
W	głębi	prezydium	Kongresu

Uczestnicy	4.	posiedzenia	II	Kongresu	Prawa	
i	Sprawiedliwości	w	Warszawie	26	września	
2009	roku

4. posiedzenie II Kongresu Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie

26	września	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński,	sekretarz	generalny	PiS	przewodniczył	4.	posiedzeniu	II	Kongresu	Prawa	i	Sprawiedliwości,	
który	odbywał	się	w	Hali	Expo	XXI	w	Warszawie.	Kongres	uchwalił	nowy	statut	Prawa	i	Sprawiedliwości	oraz	przyjął	kilka	ważnych	uchwał,	
w	tym	przede	wszystkim	uchwałę	oceniającą	okres	ostatniego	dwudziestolecia.
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–	 budowa	 Regionalnego	 Centrum	 Monitoringu	 Środowiska	
na	 wschodniej	 granicy	 Unii	 Europejskiej	 na	 bazie	 siedziby	
Wojewódzkiego	Inspektoratu	Ochrony	Środowiska	w	Białymstoku

–	 regulacja	 gospodarki	 wodno-ściekowej	 na	 terenie	 dorzecza	
Biebrzy	w	woj.	podlaskim

.	 zwracał	uwagę	na	zagrożenie	bezpieczeństwa	obywateli	wynikające	
z	drastycznych	ograniczeń	nakładów	finansowych	na	realizację	zadań	
Policji,	Straży	Pożarnej	i	Służby	Celnej,

.	 postulował	urealnienie	zapisów	ustawy	budżetowej	na	rok	2010	w	taki	
sposób	aby	zobowiązania	państwa	polskiego	wobec	funkcjonariuszy	
Policji	i	Straży	Pożarnej	mogły	być	płynnie	regulowane,

.	 domagał	 się	 zapewnienia	 bezpieczeństwa	 i	 właściwej	 opieki	
funkcjonariuszom	 Agencji	 Bezpieczeństwa	 Wewnętrznego	 i	 Agencji	
Wywiadu,	którzy	wykonują	swoje	zadania	poza	granicami	kraju,

.	 postulował	wypracowanie	rozwiązań	dotyczących	systemu	świadczeń	
wypłacanych	dla	rodzin,	które	pozostają	po	zmarłych	czy	zaginionych	
funkcjonariuszach,

..	 żądał	 racjonalnych	 i	 społecznie	 oczekiwanych	 działań	 w	 sprawie	
realizacji	 niezwykle	 ważnej	 dla	 województwa	 podlaskiego	 i	 miasta	
Białegostoku	inwestycji,	jaką	jest	rozbudowa	i	modernizacja	Szpitala	
Klinicznego	w	Białymstoku,

.	 protestował,	 że	 w	 ustawie	 budżetowej	 na	 2010	 rok	 nie	 zapisano	
żadnej	 rezerwy	 finansowej	 na	 wsparcie	 bardzo	 ważnego	 ze	
względów	 państwowych,	 międzynarodowych,	 i	 naukowych	
przedsięwzięcia,	jakim	jest	prowadzenie	w	Wilnie	filii	Uniwersytetu	
w	 Białymstoku	 i	 postulował	 wsparcie	 finansowe	 jej	 działalności	
w	następnych	latach,

.	 w	 związku	 z	 prowadzonymi	 przez	 Sejm	 i	 Senat	 pracami	 nad	
zmianą	 przepisów	 dotyczących	 pracy	 Policji,	 a	 w	 szczególności	
przepisów	 w	 sprawie	 zasad	 powoływania	 zastępców	 komendantów	
wojewódzkich	i	zastępcy	komendanta	stołecznego	Policji	i	przestrzegał	
przed	 konsekwencjami	 proponowanych	 rozwiązań,	 które	 mogą	
prowadzić	do	zagrożenia	bezpieczeństwa	obywateli,

.	 w	związku	ze	zmianami	w	przepisach	o	ewidencji	ludności,	domagał	
się	 skreślenia	 zapisu,	 że	 kontrolę	 obowiązku	 meldunkowego	 od	
Policji	 miałyby	 przejąć	 gminy,	 które	 pod	 względem	 formalnym	 jak	
i	finansowym	nie	są	do	takiego	zadania	przygotowane,

.	 domagał	się	wprowadzenia	w	projekcie	ustawy	Prawo	o	szkolnictwie	
wyższym	zapisów	dotyczących	statusu	i	uwzględnienia	wieloletniego	
dorobku	kolegiów	nauczycielskich	i	kolegiów	języków	obcych,

.	 domagał	 się	 pogłębionej	 analizy	 sytuacji	 kolegiów	 nauczycielskich	
i	 kolegiów	 języków	 obcych	 po	 to,	 aby	 zmian	 w	 przepisach	 nie	
dokonywano	pochopnie	i	aby	nie	były	one	powierzchowne,

.	 mając	 na	 uwadze	 dobro	 publiczne,	 zwracał	 uwagę	 na	
niebezpieczeństwo	 zaistnienia	 korupcyjnych	 relacji	 pomiędzy	
funkcjonariuszami	 najwyższego	 szczebla	 Policji	 a	 sferą	 biznesu	
w	związku	ze	znacznym	ograniczeniem	roli	i	uprawnień	Biura	Spraw	
Wewnętrznych	Komendy	Głównej	Policji,

.	 domagał	 się	 wyjaśnień,	 jak	 rząd	 zamierza	 zrealizować	 projekt	
przygotowania	 szkół	 w	 związku	 z	 obniżeniem	 wieku	 obowiązku	
szkolnego	jeśli	z	347	mln	złotych	przeznaczonych	na	ten	cel	odebrano	
307	 mln	 złotych,	 pozostawiając	 tym	 samym	 lokalne	 samorządy	 bez	
środków	 na	 realizację	 zadania	 wynikającego	 z	 rządowej	 reformy	
systemu	edukacji,

.	 domagał	się	racjonalizacji	wydatków	ponoszonych	przez	Ministerstwo	
Edukacji	Narodowej	na	przygotowanie	zmian	w	systemie	oświaty,

.	 wskazywał	 błędy	 rządu	 w	 polityce	 oświatowej	 polegające	 na	
deprecjonowaniu	sfery	wychowawczej	szkoły,

.	 domagał	się	informacji	o	tym,	jakie	będą	relacje	finansowe	pomiędzy	
zadaniami	państwa	i	samorządu	oraz	jaki	będzie	podział	kompetencji	
pomiędzy	samorządem	jako	organem	prowadzącym	a	rządem,	w	tym	
kuratorem	oświaty,

.	 zwracał	uwagę	na	konieczność	zakupu	specjalistycznego	sprzętu	dla	
Straży	Pożarnej	w	związku	z	zaistniałą	w	kraju	sytuacja	powodziową,

.	 domagał	się	odwołania	szefa	Agencji	Bezpieczeństwa	Wewnętrznego	
Krzysztofa	 Bondaryka,	 któremu	 Donald	 Tusk	 powierzył	 tę	 funkcję	
mimo	oczywistego	kofliktu	interesów,	w	jakim	pozostawał	on	poprzez	
zwiazki	finansowe	z	prywatna	firmą	telefonii	cyfrowej	Era,

.	 w	związku	z	rządowym	projektem	ustawy	o	zarządzaniu	kryzysowym	
apelował	 o	 respektowanie	 standardów	 państwa	 demokratycznego	
i	 zwracał	 uwagę	 na	 realne	 zagrożenia	 dla	 bezpieczeństwa	 Państwa	
wynikające	 z	 przepisów	 rządowego	 projektu	 ustawy	 (nadmierne	
uprawnienia	służb	specjalnych	–	ABW),

.	 walczył	o	przyznanie	funkcjonariuszom	straży	miejskiej	i	gminnej	prawa	
do	emerytury	po	25	latach	pracy,	uznając	odrzucenie	tej	propozycji	za	
niesprawiedliwe	i	dalece	krzywdzące	tę	grupę	zawodową,

.	 podnosił	 kwestię	 konsekwencji	 społecznych	 podporządkowania	
finansowego	 spółki	 PKP	 Przewozy	 Regionalne	 od	 samorządów	
wojewódzkich,

.	 wskazywał	dowody	dezintegracji	struktury	przewozów	regionalnych	
w	Polsce,	a	w	szczególności	w	północno-wschodnim	rejonie	kraju	np.	
na	odcinku	Małkinia-Czyżęw-Szepietowo,

.	 wskazywał	 na	 społecznie	 szkodliwe	 skutki	 zmian	 w	 ustawie	 Prawo	
o	 ruchu	 drogowym,	 szczególnie	 w	 zakresie	 utrzymania	 tylko	 jednej	
pieniężnej	kary	za	wykroczenia	drogowe	bezj	kary	utraty	punktów,

.	 apelował	o	racjonalne	działania	rządu	i	rzeczywiste,	a	nie	pozorowane	
uwzględnianie	 potrzeb	 i	 interesów	 mieszkańców	 regionu,	
w	szczególności	Augustowa	i	Raczek	w	związku	z	chaosem	decyzyjnym	
i	 działaniami	 propagandowymi	 rzadu	 PO-PSL	 odnosnie	 terminu	
budowyobwodnicy	Augustowa	i	jej	przebiegu,

.	 wskazywał	 istotne	 mankamenty	 projektu	 ustawy	 o	 wojewodzie	
i	administracji	rządowej	w	województwie,	ich	niekorzystne	skutki	dla	
funkcjonowania	państwa	i	ważnych	instytucji	publicznych,

.	 wskazywał	 dowody	 ataków	 na	 dobrze	 wypełniającą	 swoje	 zadania,	
choć	 jeszcze	 nową,	 młodą	 i	 dobrze	 służącą	 państwu	 instytucję	
powołaną	 do	 ścigania	 przestępstw	 korupcyjnych,	 demaskował	
i	piętnował	szkodliwe	działania	polityków	PO	w	tym	zakresie,

.	 walczył	 o	 zachowanie	 wieloletniego	 zwyczaju,	 zgodnie	 z	 którym	
przewodnictwo	Komisji	do	Spraw	Służb	Specjalnych	zawsze	przypadało	
posłom	opozycji,

.	 żądał	 zniesienia	 nieuzasadnionych	 przywilejów	 emerytalnych	 dla	
osób,	które	pełniły	służbę	w	organach	bezpieczeństwa	PRL,

.	 żądał	 sprawiedliwych	 relacji	 pomiędzy	 średnią	 wielkością	 emerytur	
byłych	esbeków	a	wysokością	emerytur	zwykłych	obywateli,

.	 wskazywał	 na	 potrzebę	 postawienia	 wymogu	 wysokich	 kwalifikacji	
kandydatom	na	kierowników	Urzędów	Stanu	Cywilnego,

.	 w	związku	z	rządowym	projektem	zmian	w	ustawie	o	służbie	cywilnej	
domagał	się	dowodów	na	istnienie	rzetelnych	przesłanek	dokonywanych	
zmian,	wskazywał	niespójność	projektu	oraz	dowodził,	iż	pod	pozorem	
procedury	polegającej	na	rzekomo	otwartym	i	konkurencyjnym	naborze,	
ustawa	 będzie	 pozwalała	 na	 zatrudnianie	 na	 wysokie	 stanowiska	
w	administracji	państwowej	osób	z	klucza	partyjnego,
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Poseł	Jarosław	Zieliński	wraz	z	Barbarą	
Skrzypek	(dyrektor	Biura	Prezydialnego	Prawa	

i	Sprawiedliwości)	oraz	Starosta	Zambrowski	
Stanisław	Rykaczewski	w	sali	obrad	

II	Kongresu	PiS	w	Warszawie	
26	września	2009	roku.

Poseł	Jarosław	Zieliński	wśród	delegatów	Okręgu	
Podlaskiego	(od	lewej:	Rafał	Rudnicki,	Stanisław	
Rykaczewski,	Bogusław	Panasiuk,	Barbara	
Wierzbicka	i	senator	Bogdan	Paszkowski)	
–	Warszawa,	26	września	2009	roku.

4. posiedzenie II Kongresu Prawa 
i Sprawiedliwości w Warszawie

Sekretarz	Generalny	PiS	Jarosław	Zieliński	i	Przewodniczący	Zarządu	
Głownego	PiS	Joachim	Brudziński	podczas	4.	posiedzenia	II	Kongresu	

Prawa	i	Sprawiedliwości	–	Warszawa,	26	września	2009	roku.

Sekretarz	Generalny	PiS	Jarosław	Zieliński	prowadzi	obrady	4.	posiedzenia		
II	Kongresu	Prawa	i	Sprawiedliwości	–	Warszawa,	26	września	2009	roku.
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.	 wskazywał	 na	 zagrożenia	 płynące	 z	 obejścia	 ustawowej	 procedury	
weryfikacyjnej	 polegające	 na	 tym,	 że	 pod	 rządami	 PO	 byli	 żołnierze	
WSI	 bez	 weryfikacji	 znajdują	 zatrudnienie	 w	 Służbie	 Kontrwywiadu	
Wojskowego,	 Służbie	 Wywiadu	 Wojskowego,	 wojskowych	
prokuraturach,	 sądach	 wojskowych	 oraz	 jednostkach	 zwiadowczych	
i	jednostkach	rozpoznania,

.	 domagał	 się	 zapewnienia	 bezpieczeństwa	 zdrowotnego	 obywatelom,	
m.in.	 wskazując	 na	 przykłady	 rażącej	 ignorancji	 premiera,	 ministra	
zdrowia	i	wojewody	podlaskiego	w	sprawie	Samodzielnego	Publicznego	
Szpitala	Wojewódzkiego	w	Suwałkach,

.	 zwracał	 uwagę	 na	 konsekwencje	 społeczne	 i	 gospodarcze	 wejścia	
Polski	do	strefy	Schengen,	podając	przykład	spadek	ruchu	granicznego	
pomiędzy	Polską	a	Białorusią	o	40%	w	przeciągu	miesiąca	i	postulował	
działania	zaradcze	w	tej	dziedzinie,

.	 domagał	 się	 informacji	 o	 stopniu	 przygotowania	 polskich	 konsulatów	
do	udzielenia	pomocy	Polakom	na	Wschodzie,	którzy	zechcą	skorzystać	
z	Karty	Polaka,

.	 w	 związku	 ze	 zmianą	 ordynacji	 wyborczej	 do	 rad	 gmin,	 powiatów	
i	 sejmików	 wojewódzkich	 domagał	 się	 informacji	 o	 rzeczywistych	
przesłankach	 wprowadzanych	 zmian	 oraz	 ich	 społecznym	
uzasadnieniu,

.	 domagał	się	rzetelnego	uzasadnienia	powołania	komisji	Przyjazne	
Państwo	i	informacji	o	przebiegu	prac	komisji,	a	także	o	tym,	czym	
ma	 ona	 konkretnie	 się	 zajmować	 i	 w	 jaki	 sposób	 realizować	 jej	
zadania.	

.	 podejmował	wysiłki	zmierzające	do	wyjaśnienia	 roli	Marszałka	Sejmu	
Bronisława	 Komorowskiego	 (PO)	 i	 funkcjonariuszy	 służb	 specjalnych	
(WSI,	 ABW)	 w	 działaniach	 wymierzonych	 w	 Komisję	 Weryfikacyjną	
powołaną	 na	 mocy	 ustawy	 sejmowej	 do	 weryfikacji	 byłych	 oficerów	
Wojskowych	Służb	Informcyjnych,

.	 dociekał	prawdy	o	wydarzeniach	związanych	z	incydentem	na	granicy	
gruzińskiej	podczas	wizyty	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	Lecha	
Kaczyńskiego	 na	 Kaukazie	 w	 kontekście	 prowokacyjnego	 raportu	
Agencji	Bezpieczeństwa	Wewnętrznego

Konferencje prasowe

Wiceprezes	Prawa	i	Sprawiedliwości	posłanka	Aleksandra	
Natalii-Świat	i	poseł	Jarosław	Zieliński	podczas	konferencji	

prasowej	w	Sejmie	„Protest	celników	–	PiS	ocenia	brak	
działań	rządu	PO”,	7	lutego	2008	roku

Posłowie	Zbigniew	Wassermann,	Jarosław	Zieliński,	
Mariusz	Błaszczak	podczas	konferencji	prasowej	
w	Sejmie	„Służby	specjalne	poza	kontrolą”,	28	
października	2009	roku

Posłowie	Zbigniew	Wassermann	i	Jarosław	Zieliński	podczas	konferencji	prasowej	
w	Sejmie	„Konflikt	interesów	w	rządzie	Donalda	Tuska”,	25	listopada	2009	roku

więcej	na	stronie:	www.jaroslawzielinski.pl
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Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości 
w Warszawie

W	związku	z	uchwaleniem	26	września	2009	roku	przez	Kongres	
nowego	statutu	PiS	obradująca	10	października	2009	roku	Rada	Poli-
tyczna	dokonała	wyboru	Przewodniczącego	Komitetu	Wykonawczego,	
skarbnika	oraz	nowego	składu	Komitetu	Politycznego,	który	obecnie	
jest	zarządem	Partii	w	rozumieniu	ustawy	o	partiach	politycznych.

Jarosław	Zieliński,	który	wcześniej	zasiadał	w	Komitecie	Politycz-
nym	jako	Sekretarz	Generalny	PiS,	został	wybrany	na	członka	tego	
gremium.

Wizyta w Łodzi

27	marca	2009	roku	poseł	 Jarosław	Zieliński	Sekretarz	Generalny	
Prawa	i	Sprawiedliwości	złożył	wizytę	w	Łodzi.	Wraz	z	posłami	PIS	
okręgu	 łódzkiego	 Joanną	 Kluzik-Rostkowską	 i	 Jarosławem	 Jagiełło	
wziął	 udział	 w	 konferencji	 prasowej	 na	 temat:	 „Czy	 nasze	 bezpie-
czeństwo	jest	zagrożone?	Sytuacja	w	służbach	podległych	ministro-
wi	spraw	wewnętrznych	w	kontekście	dokonanych	przez	 rząd	cięć	
budżetowych	oraz	 zapowiedzi	 odebrania	uprawnień	emerytalnych	
funkcjonariuszom	tych	służb”.

Poseł	 Jarosław	Zieliński	spotkał	się	 także	z	członkami	 i	sympaty-
kami	Prawa	 i	 Sprawiedliwości	oraz	mieszkańcami	Łodzi.	Rozmowa	
dotyczyła	aktualnej	sytuacji	politycznej	 i	 społeczno	–	gospodarczej	
w	Polsce,	kryzysu	gospodarczego	i	nieudolności	rządu	Donalda	Tuska	
w	rozwiązywaniu	palących	problemów	kraju.	W	godzinach	wieczor-
nych	 poseł	 Jarosław	 Zieliński	 uczestniczył	 w	 spotkaniu	 z	 łódzkim	
środowiskiem	młodzieżowym	reprezentującym	Forum	Młodych	PIS,	
Niezależne	 Zrzeszenie	 Studentów	 i	 inne	 organizacje	 młodzieżowe.	
Młodzi	ludzie,	w	przeważającej	większości	studenci,	 interesowali	się	
sprawami	związanymi	z	wpływem	aktywności	publicznej	na	życie	
indywidualne,	zbiorowe	oraz	losy	i	rozwój	kraju.

Poseł	Jarosław	Zieliński	wśród	młodych	uczestników	spotkania	w	Łodzi	27	marca	2009	roku

Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego

Konwencja wyborcza we Wrocławiu
9	maja	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	konwen-

cji	wyborczej	inaugurującej	kampanię	wyborczą	do	Parlamentu	Euro-
pejskiego,	która	odbyła	się	w	Hali	Orbita	we	Wrocławiu.

Kampania wyborcza na Podlasiu
W	związku	z	wyborami	do	Parlamentu	Europejskiego	zarządzony-

mi	na	7	czerwca	2009	roku	poseł	 Jarosław	Zieliński	podjął	aktywne	
działania	na	rzecz	poparcia	kandydatów	Prawa	i	Sprawiedliwości.

Odbywał	 spotkania	 z	 wyborcami	 przedstawiając	 wagę	 i	 znaczenie	
tych	wyborów	dla	Polski	oraz	Prawa	i	Sprawiedliwości.	Poseł	spotkał	się	
z	wyborcami	w	Sejnach	(12	maja	2009),	Suwałkach	(14	maja	2009),	Filipo-
wie	(16	maja	2009),	Krasnopolu	(23	maja	2009).	Poseł	omawiał	aktualną	
sytuację	polityczną	i	gospodarczą	Polski,	dokonywał	oceny	półtorarocz-
nych	rządów	PO	–	PSL	ukazując	w	szczególności	różnice	pomiędzy	efek-
tami	rządzenia	ekipy	Donalda	Tuska	oraz	rządów	Prawa	i	Sprawiedliwości	
w	latach	2005	–	2007	i	2007	–	2009,	w	tym	realizacji	interesów	narodo-
wych	Polski	w	Unii	Europejskiej.

W	pozostałych	 spotkaniach	 zorganizowanych	z	 inicjatywy	bądź	
przy	udziale	posła	Jarosław	Zieliński	nie	był	w	stanie	uczestniczyć	ze	
względu	na	stan	zdrowia.	Odbyły	się	one	w	Olecku	(26	maja	2009),	
Augustowie	(31	maja	2009),	Zambrowie	(2	czerwca	2009),	Śniadowie	
(4	czerwca	2009).W	części	spotkań	uczestniczyła	kandydatka	PiS	do	
Parlamentu	Europejskiego	Jadwiga	Mariola	Szczypiń	oraz	radny	Sej-
miku	Województwa	Podlaskiego	Leszek	Dec.	W	niektórych	spotka-
niach	uczestniczyli	również	inni	kandydaci	PiS,	m.in.	Krzysztof	Jurgiel	
i	Jerzy	Gosiewski.
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Otwarcie biura posła do Parlamentu Europejskiego 
Jacka Kurskiego

9	 listopada	2009	 roku	odbyło	 się	w	Suwałkach	uroczyste	otwarcie	
biura	posła	do	Parlamentu	Europejskiego	Jacka	Kurskiego.	Biuro	mieści	
się	pod	tym	samym	adresem	co	biuro	posła	na	Sejm	Rzeczypospolitej	Pol-
skiej	Jarosława	Zielińskiego	(ul.	Kościuszki	32	–	budynek	„Solidarności”).	
W	inauguracji	działalności	biura	Jacka	Kurskiego	uczestniczyło	kilkadzie-
siąt	osób	zaproszonych	przez	posła	Jarosława	Zielińskiego.	Poświęcenia	
nowego	biura	dokonał	ksiądz	prałat	Jarema	Sykulski	–	proboszcz	parafii	
p.w.	Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa	w	Suwałkach.

Otwarcie biura poselskiego posła Wojciecha Kossakowskiego w Ełku

30	kwietnia	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	wraz	z	żoną	uczestniczył	w	uroczystym	otwarciu	biura	poselskiego	posła	Prawa	i	Sprawiedliwości	
Wojciecha	Kossakowskiego	w	Ełku.	Poseł	Wojciech	Kossakowski	uzyskał	mandat	poselski	po	rezygnacji	posła	Aleksandra	Szczygło,	który	objął	funk-
cję	szefa	Biura	Bezpieczeństwa	Narodowego.

Sekretarz	Generalny	Prawa	i	Sprawiedliwości	Jarosław	Zieliński	podkreślił	rolę	dobrze	działających	biur	poselskich	w	kontaktach	posła	z	wybor-
cami	i	instytucjami	życia	publicznego	na	danym	terenie.	Przedstawił	także	główne	idee	Prawa	i	Sprawiedliwości	w	wymiarze	krajowym	i	euro-
pejskim	w	kontekście	oceny	rządów	Donalda	Tuska	i	kampanii	do	Parlamentu	Europejskiego.

W	uroczystościach	uczestniczył	poseł	Jacek	Kurski	–	lider	listy	Prawa	i	Sprawiedliwości	w	wyborach	do	Parlamentu	Europejskiego	w	okręgu	
warmińsko-mazurskim	i	podlaskim	(obecnie	poseł	PE).

Poseł	Jarosław	Zieliński	i	poseł	do	Parlamentu	Europejskiego	Jacek	Kurski	
z	burmistrzem	Sejn	Janem	Stanisławem	Kapem	oraz	przewodniczącym	
NSZZ	Funkcjonariuszy	Oddziału	Podlaskiego	Straży	Granicznej	Andrzejem	
Jurkiewiczem	podczas	otwarcia	biura	Jacka	Kurskiego	w	Suwałkach	
9	listopada	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	z	żoną	
Lilianną,	poseł	Jacek	Kurski	i	poseł	

Wojciech	Kossakowski	wśród	
uczestników	uroczystości	otwarcia	

biura	Wojciecha	Kossakowskiego	
w	Ełku	30	kwietnia	2009	roku	

(m.in.	Jerzy	Szmit	–	prezes	
Zarządu	Okręgowego	PiS	

w	Olsztynie	i	wiceprezydent	
Olsztyna,	Krzysztof	Piłat	–	

Starosta	Ełcki,	Ryszard	Skawiński	
–	Wicestarosta	Ełcki,	Jerzy	

Pietkiewicz	–	poseł	na	Sejm	
w	latach	1989-1991)

Od	lewej:	senator	Bogdan	Paszkowski,	poseł	Jarosław	Zieliński,	poseł	do	
Parlamentu	Europejskiego	Jacek	Kurski,	wicemarszałek	Sejmu	Krzysztof	
Putra,	przewodniczący	Oddziału	NSZZ	„Solidarność”	Zdzisław	Koncewicz	
oraz	ksiądz	prałat	Jarema	Sykulski	podczas	uroczystości	otwarcia	
i	poświęcenia	biura	Jacka	Kurskiego	w	Suwałkach	9	listopada	2009	roku
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Ze służbami mundurowymi

80-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnopolu

19	września	2009	roku	poseł	 Jarosław	Zieliński	uczestniczył	wraz	
z	 małżonką	 w	 uroczystości	 80-lecia	 Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	
w	Krasnopolu,	podczas	której	 jednostka	otrzymała	sztandar.	Odsło-
nięta	została	 również	 tablica	pamiątkowa	przy	 remizie	 strażackiej,	
a	także	poświęcony	został	nowy	samochód	bojowy.

Jarosław	Zieliński	składając	gratulacje	strażakom	powiedział	m.	in.,	
że	ochotnicza	straż	pożarna	jako	stowarzyszenie	wolontariuszy	jest	
w	Polsce	fenomenem	ze	względu	na	jej	wielkość	(ponad	600	tysięcy	
druhów	strażaków),	rolę,	jaką	spełnia	w	systemie	ratowniczo	–	gaśni-
czym	i	całym	systemie	bezpieczeństwa	wewnętrznego,	a	także	zna-
czenie	w	podtrzymywaniu	tradycji	 i	kultury,	zwłaszcza	na	terenach	
gmin	i	wsi.

Marszałek	Sejmu	Bronisław	Komorowski,	wójt	
Gminy	Krasnopol	Józef	Stankiewicz,	poseł	Jarosław	
Zieliński	z	małżonką	oraz	strażacy	uczestniczący	
w	jubileuszowej	Mszy	św.	w	Kościele		
p.w.	Przemienienia	Pańskiego	w	Krasnopolu

Poseł	Jarosław	Zieliński	podczas	składania	życzeń	
świątecznych	funkcjonariuszom	Straży	Granicznej	

w	Sejnach	21	grudnia	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	z	małżonką,	dyrektor	Zarządu	
Wojewódzkiego	Związku	Ochotniczych	Straży	

Pożarnych	w	Białymstoku	Lucyna	Golonko	oraz	inni	
uczestnicy	uroczystości	80-lecia	OSP	na	placu	przy	

Gminnym	Domu	Kultury	w	Krasnopolu	19	września	
2009	roku.

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy leśników – 
Sybiraków w Białowieży

11	 maja	 2009	 roku	 poseł	 Jarosław	 Zieliński	 wziął	 udział	 w	 uro-
czystości	odsłonięcia	i	poświęcenia	tablicy	upamiętniającej	 leśników	
Puszczy	Białowieskiej	i	 ich	rodzin	wywiezionych	na	Syberię	w	latach	
1940-1945,	która	odbyła	się	w	Kościele	p.w	Św.	Teresy	od	Dzieciątka	
Jezus	w	Białowieży.	Akt	 ten	poprzedziła	Msza	 św.	koncelebrowana	
przez	Metropolitę	Białostockiego	Księdza	Arcybiskupa	Edwarda	Ozo-
rowskiego.	Po	zakończeniu	uroczystości	poseł	spotkał	się	ze	zgroma-
dzonymi	 leśnikami	 z	 terenu	 Puszczy	 Białowieskiej,	 Puszczy	 Augu-
stowskiej	i	Puszczy	Knyszyńskiej.

więcej	na	stronie:	www.jaroslawzielinski.pl

Poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	272	spotkaniach		
z	różnymi	środowiskami

Spotkanie w Straży Granicznej w Sejnach
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Otwarcie Placówki Straży Granicznej w Augustowie

21	listopada	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	otwarciu	Placówki	Straży	Granicznej	w	Augustowie.	Uroczystość	została	poprze-
dzona	Mszą	św.	koncelebrowaną	przez	Biskupa	Polowego	Wojska	Polskiego	gen.	Tadeusza	Płoskiego.W	wystąpieniu	skierowanym	do	funkcjona-
riuszy	Podlaskiego	Oddziału	Straży	Granicznej	oraz	licznie	zgromadzonych	gości	(w	spotkaniu	uczestniczyli	–	oprócz	Biskupa	Polowego	Tadeusza	
Płoskiego	–	Ordynariusz	Polowy	Kościoła	Prawosławnego	Arcybiskup	Miron,	Kapelani	Straży	Granicznej,	m.in.	Ks.	Dziekan	Stefan	Dmoch,	który	
podczas	uroczystości	odebrał	awans	na	stopień	pułkownika	Straży	Granicznej,	Komendant	Główny	i	Komendant	Podlaskiego	Oddziału	Straży	
Granicznej,	samorządowcy,	przedstawiciele	innych	formacji	mundurowych	oraz	goście	z	Litwy	i	Białorusi)	poseł	Jarosław	Zieliński	wyraził	radość	
z	powodu	wybudowania	w	Augustowie	nowego	obiektu	Straży	Granicznej,	w	którym	znajdzie	godne	miejsce	przenoszona	z	Budziska	Placówka	
SG.	Było	to	możliwe	dzięki	środkom	z	programu	modernizacji	służb	mundurowych	uchwalonego	z	inicjatywy	rządu	Prawa	i	Sprawiedliwości	12	
stycznia	2007	roku	(inwestycja	kosztowała	ok.	12	mln	zł).

Jarosław	Zieliński,	nawiązując	do	dokonywanej	aktualnie	reorganizacji	w	Straży	Granicznej	i	wprowadzanych	cięć	budżetowych,	zaapelował	
o	wzmocnienie	placówek	Straży	Granicznej	na	granicy	polsko	–	litewskiej	 (Rutka	Tartak,	Sejny)	ze	względu	na	wzrastające	na	tym	obszarze	
zagrożenie	przestępczością	graniczną.

Poseł	poinformował	również,	że	zwrócił	się	do	ministra	spraw	wewnętrznych	i	administracji	o	przydział	Straży	Granicznej	śmigłowca	stacjo-
nującego	na	terenie	województwa	podlaskiego.	Obecnie	służby	województwa	podlaskiego	nie	dysponują	żadnym	statkiem	powietrznym	–	śmi-
głowiec	Podlaskiego	Oddziału	Straży	Granicznej	został	zniszczony	podczas	niedawnego	tragicznego	wypadku,	w	którym	zginęła	również	cała	
jego	załoga,	a	śmigłowiec	pozostający	na	wyposażeniu	podlaskiej	Policji	został	kilka	miesięcy	temu	przeniesiony	w	inne	miejsce	Polski.

Poseł	Jarosław	Zieliński	i	funkcjonariusze	Podlaskiego	
Oddziału	Straży	Granicznej	podczas	Mszy	św.	
w	Kościele	p.w.	Matki	Boskiej	Częstochowskiej	
w	Augustowie	21	listopada	2009	roku

Wstęgę	do	nowego	obiektu	Placówki	Straży	
Granicznej	w	Augustowie	przecinają	m.in.	

Biskup	Polowy	Wojska	Polskiego	Tadeusz	Płoski,	
Komendant	Główny	Straży	Granicznej	ppłk	

Leszek	Elas,	poseł	Jarosław	Zieliński,	Komendant	
Placówki	Straży	Granicznej	w	Augustowie	ppłk	

Janusz	Głosek	oraz	Komendant	Podlaskiego	
Oddziału	Straży	Granicznej	płk	Leszek	Czech		

–	Augustów,	21	listopada	2009	roku

Biskup	Polowy	Wojska	Polskiego	Tadeusz	Płoski,	
Ordynariusz	Polowy	Kościóła	Prawosławnego	
Arcybiskup	Miron,	poseł	Jarosław	Zieliński	i	inni	
goście	uczestniczący	w	otwarciu	Placówki	Straży	
Granicznej	w	Augustowie	21	listopada	2009	roku	
przed	wejściem	do	nowego	obiektu
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Manifestacja policjantów w Warszawie

1	grudnia	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	(wraz	z	posłami	PiS	Wojciechem	Żukowskim	i	Edwardem	Siarką)	spotkał	się	z	funkcjonariuszami	
Policji	i	innych	służb	mundurowych	manifestującymi	przed	Kancelarią	Premiera	w	Warszawie	w	obronie	tych	formacji	przed	kolejnymi	cięciami	
budżetowymi.	Protestujący	domagali	się	także	wypłacenia	przez	rząd	należnych	policjantom	świadczeń,	które	wynikają	z	przepisów	prawa,	
a	nie	są	od	dłuższego	już	czasu	im	wypłacane.	Poseł	Jarosław	Zieliński,	uczestnicząc	w	manifestacji	na	zaproszenie	jej	organizatorów,	tj.	Nie-
zależnego	Samorządnego	Związku	Zawodowego	Policjantów,	powiedział	m.in.:	„Jest	dramatycznym	paradoksem,	że	służby	prawa	i	porządku	
muszą	manifestować,	aby	premier	i	rząd	przestrzegał	prawa	i	wypłacił	funkcjonariuszom	wynikające	z	przepisów	świadczenia.

Ciecia	budżetowe	lat	2008	i	2009,	z	uwzględnieniem	projektowanych	na	rok	2010,	sięgają	już	w	sferze	bezpieczeństwa	3	mld	zł,	z	czego	Policji	
rząd	Donalda	Tuska	odbiera	prawie	2	mld.	Został	również	przez	koalicję	PO	–	PSL	zepsuty	program	modernizacji	służb	mundurowych,	ustano-
wiony	z	inicjatywy	rządu	Prawa	i	Sprawiedliwości	w	styczniu	2007	roku	z	kwotą	6	mld	zł.	Rząd	Donalda	Tuska	zabrał	z	tego	programu	prawie	
500	mln	zł	i	opóźnił	go	o	2	lata.

Zapowiedziami	zmian	w	systemie	emerytalnym	rząd	wprowadził	niepokój	wśród	funkcjonariuszy	i	wywołał	chaos	w	służbach	mundurowych.
Wszystkie	te	działania	–	powiedział	poseł	–	prowadzą	do	wzrostu	przestępczości	 i	obniżenia	poziomu	bezpieczeństwa	obywateli.	Odpowie-

dzialność	za	to	będzie	musiał	ponieść	rząd	Donalda	Tuska”.

Robocze posiedzenie NSZZ Funkcjonariuszy Straży 
Granicznej w Wigrach

21	września	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	wziął	udział	w	robo-
czym	posiedzeniu	Niezależnego	Samorządnego	Związku	Zawodowe-
go	 Funkcjonariuszy	 Podlaskiego	 Oddziału	 Straży	 Granicznej,	 który	
obradował	w	Wigrach.	Tematem	rozmowy	posła	Jarosława	Zielińskie-
go	–	wiceprzewodniczącego	Sejmowej	Komisji	Administracji	 i	Spraw	
Wewnętrznych	były	bieżące	problemy	Straży	Granicznej	(cięcia	budże-
towe,	projekt	budżetu	na	2010	rok,	zapowiadane	redukcje	liczby	eta-
tów,	reorganizacja	i	dyslokacja	placówek	SG)	oraz	zapowiadane	przez	
rząd	PO	–	PSL	zmiany	ustawowe,	zwłaszcza	dotyczące	pragmatyki	
zawodowej	i	systemu	emerytalnego	funkcjonariuszy.

Komendant	Podlaskiego	Oddziału	Straży	Granicznej	płk	Leszek	Czech,	
poseł	Jarosław	Zieliński,	przewodniczący	NSZZ	Funkcjonariuszy	
Podlaskiego	Oddziału	Straży	Granicznej	Andrzej	Jurkiewicz	oraz	
wiceprzewodniczący	Związku	Jarosław	Niewiński	podczas	spotkania		
w	Wigrach	21	września	2009	roku

Manifestacja	policjantów	i	funkcjonariuszy	innych	służb	mundurowych		
w	Warszawie	1	grudnia	2009	roku
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Manifestacja funkcjonariuszy Służby Celnej 
w Warszawie

25	 czerwca	2009	 roku	poseł	 Jarosław	Zieliński	 spotkał	 się	 (wraz	
z	posłami	PiS	Marzenną	Drab	i	Wojciechem	Żukowskim)	z	manifestu-
jącymi	przed	Sejmem	funkcjonariuszami	Służby	Celnej.	W	wystąpie-
niu	skierowanym	do	protestujących	Jarosław	Zieliński	poparł	żądania	
celników	dotyczące	uruchomienia	przez	rząd	środków	finansowych	
przeznaczonych	w	budżecie	na	2009	rok	na	podwyżki	wynagrodzeń	
oraz	postulaty	związane	z	ustawą	o	Służbie	Celnej.	Poseł	podkreślił,	
że	 obowiązkiem	 państwa	 –	 rządu	 i	 parlamentu	 jest	 wyposażenie	
służb	 celnych	 w	 instrumenty	 ustawowe	 i	 stworzenie	 warunków,	
które	pozwolą	im	na	efektywne	działanie	przysparzające	dochodów	
do	budżetu	państwa	oraz	eliminujące	tzw.	szarą	strefę.	„Jest	to	zada-
nie	 ważne	 zawsze,	 ale	 szczególnego	 znaczenia	 nabiera	 w	 czasach	
kryzysu	 finansowego	 i	gospodarczego”	–	podkreślił	poseł	 Jarosław	
Zieliński.

Poseł	Jarosław	Zieliński	i	posłanka	Marzenną	Drab	
wśród	protestujących	pod	Sejmem	celników		
25	czerwca	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	wśród		
manifestujących	pod	Sejmem	celników

25	czerwca	2009	roku

Święto Policji w Białymstoku i Suwałkach

Poseł	 Jarosław	 Zieliński	 uczestniczył	 w	 obchodach	 święta	 Poli-
cji	w	Białymstoku	(17	lipca	2009	roku)	i	w	Suwałkach	(31	lipca	2009	
roku).	Nawiązując	do	90	–	letniej	historii	polskiej	Policji	 i	 jej	współ-
czesnych	osiągnięć	poseł	wyraził	uznanie	i	złożył	podziękowanie	poli-
cjantom	za	wysokie	kompetencje,	profesjonalną	i	pełną	zaangażowa-
nia	służbę	Rzeczypospolitej	i	jej	obywatelom.

Pogratulował	 funkcjonariuszom	 awansów	 i	 odznaczeń	 życząc	
satysfakcji	z	pełnienia	służby	oraz	wszelkiego	powodzenia	w	życiu	
prywatnym	 i	 rodzinnym.	 Poseł	 zaznaczył,	 że	 wysokie	 wymagania	
w	stosunku	do	policjantów	powinny	iść	w	parze	z	tworzeniem	przez	
państwo	 dobrych	 warunków	 do	 skutecznego	 pełnienia	 służby	 na	
rzecz	przestrzegania	prawa	i	porządku	publicznego	oraz	bezpieczeń-
stwa	obywateli.	Nie	służą	 temu,	niestety,	działania	 rządu	PO	–	PSL	
polegające	na	cięciach	wydatków	na	Policję,	ograniczaniu	programu	
modernizacji	 służb	 mundurowych	 i	 związanych	 z	 tym	 nakładów	
budżetowych	czy	zapowiedzi	odebrania	funkcjonariuszom	dotychcza-
sowych	uprawnień	emerytalnych	wywołujące	liczne	protesty	i	odcho-
dzenie	policjantów	ze	służby.

Poseł	Jarosław	Zieliński	wśród	gości	zaproszonych		
do	udziału	w	święcie	Policji	w	Suwałkach	31	lipca	2009	roku
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Wizyta w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji w Warszawie

Poseł	Jarosław	Zieliński	–	wiceprzewodniczący	
sejmowej	Komisji	Administracji	i	Spraw	

Wewnętrznych	wraz	z	członkami	Komisji	
i	przedstawicielami	Policji	podczas	wizyty	Komisji	

w	Centralnym	Laboratorium	Kryminalistycznym	
Komendy	Głównej	Policji	w	Warszawie	5	maja	

2009	roku	(na	zdjęciu	m.in.	przewodniczący	
Komisji	Marek	Biernacki,	zastępca	Komendanta	

Głównego	Policji	gen.	Kazimierz	Szwajcowski	oraz	
dyrektor	CLK	Komendy	Głównej	Policji	podinsp.	

Paweł	Rybicki)

Poseł	Jarosław	Zieliński	wśród	gości	obchodów	Dnia	Służby	Celnej	
w	Białymstoku	24	września	2009	roku

Obchody Dnia Służby Celnej w Białymstoku

24	września	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	na	zaproszenie	Dyrektora	Izby	Celnej	gen.	Mirosława	Sienkiewicza	uczestniczył	w	obchodach	
Dnia	Służby	Celnej	w	Białymstoku.	Poseł	złożył	celnikom	i	pracownikom	administracji	celnej	życzenia	w	dniu	ich	święta	oraz	podziękował	im	za	
profesjonalizm	i	coraz	wyższe	standardy	etyczne,	jakimi	polska	Służba	Celna	wykazuje	się	w	wypełnianiu	zadań	na	rzecz	państwa.	Przypomniał,	
że	co	najmniej	 jedna	trzecia	dochodów	budżetu	państwa	jest	wynikiem	działalności	Służby	Celnej	 (cło,	akcyza).	„Służba	Celna	–	powiedział	
Jarosław	Zieliński	–	jest	niedużą,	kilkunastotysięczną	formacją,	ale	jej	znaczenie	dla	funkcjonowania	państwa	jest	olbrzymie.	Dlatego	państwo	
powinno	o	nią	dbać	i	wyposażać	ją	w	odpowiednie	instrumenty	skutecznego	działania”.	W	tym	kontekście	poseł	Jarosław	Zieliński	przypomniał	
spory	i	kontrowersje,	jakie	towarzyszyły	pracom	nad	nową	ustawą	o	Służbie	Celnej,	która	obecnie	wchodzi	w	życie.	Rząd	PO	–	PSL	szczyci	się	tą	
ustawą,	tymczasem	nie	rozwiązała	ona	wielu	ważnych	problemów:	pragmatyki	zawodowej,	uprawnień	emerytalnych,	potrzeby	głębokiej	moder-
nizacji	tej	formacji,	nie	dała	także	wystarczających	instrumentów	do	walki	z	szarą	strefą	i	przemytem.

”W	aktualnych	warunkach	politycznych	–	powiedział	Poseł	–	lepszej	ustawy	nie	dało	się	uchwalić.	Będziemy	monitorować	jej	funkcjonowanie,	
a	gdy	zajdzie	taka	potrzeba	–	podejmiemy	działania,	by	ją	zmodyfikować.”

Poseł	Jarosław	Zieliński	życzył	celnikom	efektywnego	wypełniania	służby,	satysfakcji	zawodowej,	szacunku	ze	strony	państwa	i	społeczeństwa	oraz	
wszelkiego	dobra	im	samym,	ich	rodzinom	i	najbliższym.

Okolicznościowe	przemówienie	posła	Jarosława	
Zielińskiego	do	celników	i	gości	Święta	Służby	

Celnej	w	Białymstoku	24	września	2009	roku
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Wojewódzki przegląd orkiestr ochotniczych straży pożarnych w Suwałkach

27	września	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	wojewódzkim	przeglądzie	orkiestr	ochotniczych	straży	pożarnych,	który	odbył	
się	w	Parku	im.	Konstytucji	3	Maja	w	Suwałkach.	W	przeglądzie	uczestniczyło	6	spośród	20	funkcjonujących	w	województwie	podlaskim	orkiestr	
strażackich.	Poseł	Jarosław	Zieliński	w	wystąpieniu	skierowanym	do	członków	orkiestr,	mieszkańców	Suwałk	i	gości	podziękował	druhom	stra-
żakom	za	ich	wolontarystyczną	działalność	i	niesienie	pomocy	w	sytuacjach	zagrożeń	pożarowych,	ekologicznych,	usuwaniu	klęsk	żywioło-
wych,	w	wypadkach	drogowych	oraz	za	podtrzymywanie	tradycji	i	wkład	w	rozwój	kultury.	W	sposób	szczególny	Poseł	zaakcentował	znaczenie	
aktywności	orkiestr	strażackich	i	pogratulował	wysokiego	poziomu	prezentowanego	przez	orkiestry	uczestniczące	w	suwalskim	przeglądzie,	
czego	dowodem	były	wspólnie	wykonane	utwory	w	części	wstępnej	przeglądu.	„Taka	orkiestra	orkiestr	–	powiedział	 Jarosław	Zieliński	–	to	
sztuka	trudna,	to	wyższa	szkoła	jazdy”.	Poseł	pogratulował	osiągnięć	dyrygentom	i	wszystkim	członkom	orkiestr,	strażakom	i	mażoretkom.	Do	
orkiestr,	które	zdobyły	w	konkursie	miejsca	na	podium	poseł	Jarosław	Zieliński	skierował	listy	gratulacyjne.	Pierwsze	miejsce	zajęła	orkiestra	
z	Suchowoli,	drugie	–	z	Sejn,	a	trzecie	–	zespół	z	Jasionówki.

Poseł	Jarosław	Zieliński	wśród	gości	i	uczestników	
przeglądu	orkiestr	strażackich	w	Suwałkach		
27	września	2009	roku

Uczestnicy	przeglądu	orkiestr	strażackich
w	Suwałkach	27	września	2009	roku

Święto Strażaka w Białymstoku

14	maja	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	miejskich	
obchodach	Święta	Strażaka	w	Białymstoku.	Poseł	 złożył	 strażakom	
Państwowej	Straży	Pożarnej	oraz	druhnom	i	druhom	Ochotniczych	
Straży	Pożarnych	okolicznościowe	życzenia	oraz	podziękowanie	za	
ofiarną	służbę.	Mówił	też	o	sprawach	„trudnych	i	bolesnych”,	które	
są	wynikiem	nieodpowiedzialnych	kroków	rządu	PO	–	PSL	i	szkodzą	
formacjom	 mundurowym,	 a	 w	 konsekwencji	 obniżają	 bezpieczeń-
stwo	obywateli	i	państwa:	negatywnych	skutkach	cięć	budżetowych,	
zachwianiu	programu	modernizacji	służb	mundurowych	oraz	niepo-
koju	 i	protestach	 funkcjonariuszy	w	związku	z	próbą	odebrania	 im	
przez	rząd	Donalda	Tuska	dotychczasowych	uprawnień	emerytalnych.

Przemówienie	posła	Jarosława	Zielińskiego		
do	białostockich	strażaków	i	zaproszonych	gości		

14	maja	2009	roku
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Czy nasze bezpieczeństwo jest zagrożone? 
– konferencja w Sejmie

W	dniu	25	kwietnia	2009	roku	w	Sejmie	poseł	 Jarosław	Zieliński	
przewodniczył	konferencji	poświęconej	sytuacji	w	formacjach	mun-
durowych	„Czy	nasze	bezpieczeństwo	jest	zagrożone”?,	która	zorga-
nizowana	została	przez	Klub	Parlamentarny	Prawa	i	Sprawiedliwości.	
W	spotkaniu	wzięło	udział	kilkuset	policjantów,	strażaków,	funkcjo-
nariuszy	Straży	Granicznej	oraz	Służby	Więziennej.

Poseł	Jarosław	Zieliński	za	stołem	
prezydialnym	w	Sali	Kolumnowej	

Sejmu	na	konferencji	poświęconej	
bezpieczeństwu	kraju	i	sytuacji	

w	służbach	mundurowych		
–	25	kwietnia	2009	roku

Policjanci,	strażacy,	funkcjonariusze	Straży	Granicznej	i	Służby	Więziennej	
podczas	konferencji	„Czy	nasze	bezpieczeństwo	jest	zagrożone”?	–	Sala	
Kolumnowa	Sejmu,	25	kwietnia	2009	roku

Przemówienie	posła	Jarosława	Zielińskiego		
do	uczestników	konferencji	„Czy	nasze	
bezpieczeństwo	jest	zagrożone”?	–	Sala	Kolumnowa	
Sejmu,	25	kwietnia	2009	roku

Policjanci,	strażacy,	funkcjonariusze	Straży	Granicznej	i	Służby	
Więziennej	podczas	konferencji	„Czy	nasze	bezpieczeństwo	jest	
zagrożone”?	–	Sala	Kolumnowa	Sejmu,	25	kwietnia	2009	roku
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Z rolnikami i mieszkańcami wsi

Dożynki Diecezji Ełckiej w Bakałarzewie

8	września	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	–	na	zaproszenie	Biskupa	Ełckiego	Jerzego	Mazura,	Diecezjalnego	Duszpasterza	Rolników	Ks.	
Kan.	Wacława	Iżbickiego,	proboszcza	Parafii	w	Bakałarzewie	Ks.	Kan.	Jacka	Zatorskiego	oraz	wójta	Gminy	Bakałarzewo	Adama	Szymańskiego	–	
wziął	udział	w	uroczystościach	dożynkowych	Diecezji	Ełckiej,	które	odbyły	się	w	Bakałarzewie.

Poseł	Jarosław	Zieliński	wśród	uczestników	dożynek	
diecezjalnych	w	Bakałarzewie	8	września	2009	roku

Dożynki gminno – parafialne w Przerośli

13	września	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	z	małżonką	wziął	udział	w	dożynkach	gminno	–	parafialnych	w	Przerośli.	Poseł	podziękował	
rolnikom	za	ich	trud,	kultywowanie	tradycji	 i	patriotyzm	oraz	podkreślił	głębokie	piękno	polskiego	szacunku	dla	chleba	i	prastarych	obycza-
jów	związanych	z	pracą	na	roli.	 Jarosław	Zieliński	wyraził	także	solidarność	z	mieszkańcami	wsi,	których	sytuacja	w	ostatnich	dwóch	latach	
uległa	znacznemu	pogorszeniu	ze	względu	na	gwałtowny	spadek	cen	płodów	rolnych	(zboża,	mleko)	i	wzrost	kosztów	produkcji	(wysokie	ceny	
nawozów,	maszyn	i	urządzeń	rolniczych,	materiałów	budowlanych,	usług	weterynaryjnych,	środków	ochrony	roślin	i	in.).	„Nie	wszystko	można	
wytłumaczyć	prawami	rynku	czy	kryzysem	gospodarczym	–	wiele	zależy	od	polityki	rządu”	–	powiedział	poseł.	Dzieląc	się	chlebem	ze	zgro-
madzonymi	rolnikami	życzył	im	poprawy	sytuacji,	dostatku,	spokoju	i	rodzinnego	szczęścia.	Jarosław	Zieliński	zwiedził	także	funkcjonującą	od	
kilku	miesięcy	w	Przerośli	Izbę	Tradycji.

Poseł	Jarosław	Zieliński	i	Zespół	„Przeroślaki”	
podczas	dzielenia	się	chlebem	na	rynku	w	Przerośli	
13	września	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	dzieli	się	chlebem	
z	rolnikami,	dziękuje	im	za	codzienny	trud	

i	składa	życzenia		
–	Przerośl,	13	września	2009	roku

więcej	na	stronie:	www.jaroslawzielinski.pl
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Powiatowe Święto Plonów w Dowspudzie

6	 września	 2009	 roku	 poseł	 Jarosław	 Zieliński	 wraz	 z	 małżonką	
wziął	 udział	 w	 Powiatowym	 Święcie	 Plonów	 Powiatu	 Suwalskiego	
w	Dowspudzie.	Poseł	wyraził	szacunek	dla	pracy	rolników,	podkreślił	
piękno	polskiej	tradycji	poszanowania	dla	chleba	jako	symbolu	trudu	
rąk	 ludzkich	 i	 jego	 owoców,	 a	 także	 przywołał	 aktualne	 problemy	
naszego	rolnictwa,	a	w	szczególności	niskie	ceny	zbóż	i	mleka	oraz	
wysokie	ceny	artykułów	do	produkcji	rolnej.	Jarosław	Zieliński	powie-
dział,	 że	nie	wszystko	można	 tłumaczyć	uwarunkowaniami	 rynku,	
wiele	zależy	od	działań	rządu,	a	zwłaszcza	ministra	rolnictwa	(a	te	
w	rządzie	koalicji	PO	–	PSL	nie	są	dobrze	ocenianie	przez	rolników	
i	polską	wieś).

Poseł	Jarosław	Zieliński	z	żoną	Lilianną	wśród	
uczestników	Powiatowego	Święta	Plonów	w	Dowspudzie	
6	września	2009	roku

Lilianna	i	Jarosław	Zielińscy	
z	mieszkańcami	wsi	Przełomka	(Gmina	

Przerośl)	–	laureatami	konkursu		
na	najpiękniejszy	wieniec	dożynkowy	
podczas	Powiatowego	Święta	Plonów	

w	Dowspudzie	6	września	2009	roku

Wręczanie	odznak	„Order	Serca	–	Matkom	
Wsi”	wyróżnionym	mieszkankom	suwalskich	

gmin	podczas	Powiatowego	Święta	Plonów	
w	Dowspudzie	6	września	2009	roku

Dożynki Gminno – Parafialne w Filipowie

Przemówienie	posła	Jarosław	Zielińskiego	do	uczestników	
dożynek	gminno	–	parafialnych	w	Filipowie	6	września	2009	
roku.	Obok	przewodnicząca	Rady	Gminy	Filipów	Ewa	Walicka	
Grzyb	oraz	wójt	Gminy	Filipów	Sylwester	Koncewicz
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Obrady hodowców bydła i producentów mleka w Białymstoku

11	grudnia	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	wziął	udział	w	obradach	Walnego	Zjazdu	Delegatów	Podlaskiego	Związku	Hodowców	Bydła	
i	Producentów	Mleka	w	Białymstoku.

Tematem	obrad	było	podsumowanie	dotychczasowej	działalności	Związku,	jego	wpływ	na	sytuację	w	hodowli	bydła	i	produkcji	mleka	oraz	
współpraca	ze	spółdzielniami	mleczarskimi	i	innymi	instytucjami	wspierającymi	rozwój	hodowli	w	województwie	podlaskim.

Poseł	Jarosław	Zieliński	powiedział	m.	in.,	że	jednym	z	podstawowych	warunków,	jakie	muszą	być	spełnione,	by	polskie	rolnictwo	mogło	się	
rozwijać	i	było	konkurencyjne	wobec	rolnictwa	innych	krajów	jest	wynegocjowanie	na	przyszłą	perspektywę	finansową	Unii	Europejskiej	jedna-
kowych	dopłat	dla	polskich	rolników		w	stosunku	do	rolników	w	innych	krajach	UE.

Nawiązując	do	niskich	cen	produktów	rolnych	poseł	powiedział,	że	symbolicznym	wyrazem	tej	trudnej,	a	nawet	patologicznej	sytuacji	jest	to,	
że	cena	jednego	litra	mleka,	którą	płacą	mleczarnie	rolnikom	jest	równa,	a	często	nawet	niższa	od	ceny	litra	wody	w	sklepach.

Jarosław	Zieliński	poruszył	też	problem	nieuzasadnionego	różnicowania	przez	spółdzielnie	mleczarskie	ceny	skupu	mleka	w	zależności	od	
jego	ilości	dostarczanej	przez	producenta	do	mleczarni,	co	powoduje	eliminację	małych	i	średnich	producentów	z	rynku.

Przemówienie	posła	Jarosława	Zielińskiego	na	Zjeździe	Podlaskiego	
Związku	Hodowców	Bydła	i	Producentów	Mleka		
11	grudnia	w	Białymstoku

Poseł	Jarosław	Zieliński	za	stołem	prezydialnym	XX	Forum	Związku	Gmin	
Wiejskich	Województwa	Podlaskiego	w	Jeleniewie	3	września	2009	roku.	
Przemawia	przewodniczący	Związku	Mirosław	Lech	–	wójt	Gminy	Korycin

Spotkanie z sołtysami w Augustowie

24	października	2009	 roku	poseł	 Jarosław	Zieliński	wziął	udział	
w	VIII	Podlaskim	Spotkaniu	Sołtysów,	które	odbywało	się	w	Augusto-
wie.	Poseł	podkreślił	rolę	samorządności	na	najniższych	szczeblach	
funkcjonowania	wspólnot	lokalnych,	środowiskowych	i	zawodowych,	
a	 wśród	 nich	 rad	 sołeckich	 i	 sołtysów	 w	 umacnianiu	 demokracji	
i	budowie	społeczeństwa	obywatelskiego.	Odniósł	się	także	do	pro-
blemów	zgłaszanych	przez	uczestniczących	w	spotkaniu	sołtysów,	
dotyczących	 funduszu	 sołeckiego,	 wynagradzania	 sołtysów	 za	 ich	
pracę	oraz	postulowanego	dodatku	do	emerytury,	a	także	mechani-
zmów	powodujących	 sztuczne	zawyżanie	 cen	polskich	produktów	
rolnych	i	narażających	na	straty	interes	ekonomiczny	państwa	i	oby-
wateli.

Poseł	Jarosław	Zieliński	złożył	gratulacje	wybranemu	na	następną	
kadencję	zarządowi	Stowarzyszenia	Sołtysów	Województwa	Podla-
skiego,	a	w	szczególności	prezesowi	Stowarzyszenia,	którym	został	
ponownie	burmistrz	Sokółki	Stanisław	Małachwiej.

Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa 
Podlaskiego w Jeleniewie

3	września	2009	roku	poseł	 Jarosław	Zieliński	wziął	udział	w	XX	
Forum	 Związku	 Gmin	 Wiejskich	 Województwa	 Podlaskiego,	 które	
odbyło	 się	w	dniach	3-4	września	2009	 roku	w	Centrum	Konferen-
cyjno-Wypoczynkowym	„Szelment”	w	Jeleniewie.	Poseł	zadeklarował	
wobec	zgromadzonych	burmistrzów	i	wójtów	swój	aktywny	udział	
w	rozwiązywaniu	problemów	zgłaszanych	przez	Związek	oraz	wyra-
ził	 opinię,	 że	głos	 tego	gremium	powinien	być	wyraźnie	 słyszalny	
i	brany	pod	uwagę	przy	podejmowaniu	ważnych	decyzji	dla	woje-
wództwa	i	jego	rozwoju	oraz	polskich	samorządów,	a	w	szczególno-
ści	gmin	o	wiejskim	charakterze,	których	na	Podlasiu	i	w	całej	Polsce	
wschodniej	 jest	 zdecydowanie	 więcej	 niż	 miast.	 Jarosław	 Zieliński	
jako	szczególnie	ważne	zagadnienia	wskazał	inwestycje	infrastruktu-
ralne	(przebieg	dróg	ekspresowych	i	budowa	obwodnic	wokół	miast,	
przebieg	głównej	 linii	kolejowej	Rail	Baltica)	 i	terminy	ich	realizacji	
oraz	problemy	dotyczące	edukacji	i	rolnictwa.
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Innowacyjna świetlica w Przerośli

23	maja	2009	roku	poseł	 Jarosław	Zieliński	wraz	z	żoną	Lilianną	na	
zaproszenie	wójta	Gminy	Przerośl	i	dyrektora	Gminnego	Ośrodka	Kultury	
w	Przerośli	wziął	udział	w	imprezie	promocyjno	–	integracyjnej	prezen-
tującej	projekt	„Innowacyjna	Świetlica	na	Wsi”,	finansowany	ze	środków	
Poakcesyjnego	Programu	Wsparcia	Obszarów	Wiejskich.

Gminny	 Ośrodek	 Kultury	 w	 Przerośli	 zaprezentował	 dokonania	
i	osiągnięcia	artystyczne,	goście	mogli	zwiedzić	Izbę	Regionalną	oraz	
Galerię	„Jestem”.	W	trakcie	spotkania	został	rozstrzygnięty	konkurs	
na	potrawę	regionalną	pt.	„Ziśki,	cicia,	oładzi,	łagutki”.	Poseł	Jarosław	
Zieliński	uczestniczył	w	pracach	komisji	konkursowej,	po	zakończe-
niu	których	powiedział,	że	wszystkie	potrawy	były	bardzo	smaczne,	
a	wybór	najlepszych	z	nich	–	niezwykle	trudny.

Podlaskie Święto Chleba w Ciechanowcu

16	sierpnia	2009	 roku	poseł	 Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	 IX	
Podlaskim	Święcie	Chleba	w	Ciechanowcu.	W	krótkim	wystąpieniu	
skierowanym	do	licznie	zgromadzonych	przy	Muzeum	Rolnictwa	im.	
Ks.	K.	Kluka	uczestników	uroczystości	Poseł	podziękował	Pani	Dyrek-
tor	Dorocie	Łapiak	oraz	samorządowcom	i	przedstawicielom	ducho-
wieństwa	za	coroczną	organizację	obchodów	Święta	Chleba,	dzięki	
którym	utrwalana	jest	wielowiekowa	tradycja	związana	z	pracą	rolni-
ków	oraz	głęboko	zakorzeniony	w	niej	szacunek	dla	chleba.

Szacunek	dla	chleba	jako	symbolu	życia,	owoców	trudu	i	pracy	rąk	
ludzkich,	który	w	Polsce	od	wieków	„podnosi	się	z	ziemi	przez	usza-
nowanie”	–	powiedział	Poseł	–	w	naszej	polskiej	i	chrześcijańskiej	tra-
dycji	łączy	się	z	wymiarem	sakralnym.

Poseł	Jarosław	Zieliński	wśród	uczestników	nabożeństwa	w	Kościele	
p.w.	Trójcy	Przenajświętszej	w	Ciechanowcu	16	sierpnia	2009	roku	

rozpoczynającego	coroczne	Podlaskie	Święto	Chleba

Przejazd	ulicami	Ciechanowca	podczas	uroczystości	Podlaskiego	Święta	
Chleba	16	sierpnia	2009	roku

Lilianna	i	Jarosław	Zielińscy	oraz	wójt	Gminy	Filipów	
Sylwester	Koncewicz	wśród	mieszkańców	Przerośli	
uczestniczących	w	prezentacji	projektu	„Innowacyjna	
świetlica	na	wsi”	23	maja	2009	roku

Okolicznościowe	przemówienie	posła	Jarosława	Zielińskiego	podczas	
Podlaskiego	Święta	Chleba	przed	Muzeum	Rolnictwa	w	Ciechanowcu		

16	sierpnia	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	ogłasza	wyniki	konkursu	na	najlepszą	potrawę	
regionalną	–	Przerośl,	23	maja	2009	roku.	Obok	m.in.	prof.	Bohdan	

Cywiński	i	wójt	Gminy	Przerośl	Sławomir	Renkiewicz
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25 lat Muzeum Przyrody w Drozdowie

4	września	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	spo-
tkaniu	z	okazji	25	 lat	Muzeum	Przyrody	w	Drozdowie	 i	ogólnopol-
skiej	 konferencji	naukowej	pt.	 „Przedstawicielki	 elit	prowincjonal-
nych	w	pierwszej	połowie	XX	wieku”	zorganizowanej	z	okazji	tego	
jubileuszu.	Poseł	złożył	podziękowanie	i	wyraził	szacunek	wszystkim,	
którzy	przez	25	lat	Muzeum	Przyrody	w	Drozdowie	„tworzyli,	rozwi-
jali	 i	 troszczyli	się	o	właściwe	wypełnianie	przez	nie	misji	ochrony	
kultury	duchowej,	materialnej	i	unikalnych	zjawisk	przyrody”.	Wziął	
także	udział	w	krótkiej	wymianie	myśli	na	 temat	 roli,	 aktywności	
i	znaczenia	kobiet	w	życiu	publicznym	w	przeszłości	i	współcześnie.

Z ochroną przyrody

Poseł	Jarosław	Zieliński	przy	symbolicznym	mamucie	obok	
Muzeum	Wigier	w	Starym	Folwarku	17	stycznia	2009	roku

Wystąpienie	posła	Jarosława	Zielińskiego	podczas	konferencji	
zorganizowanej	4	września	2009	roku	z	okazji	25	lat	działalności	Muzeum	
Przyrody	w	Drozdowie.	Obok	dyrektor	Muzeum	Anna	Archacka

Przemówienie	posła	Jarosława	Zielińskiego	podczas	konferencji	
w	Muzeum	Wigier	z	okazji	20-lecia	Wigierskiego	Parku	Narodowego	
16	listopada	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	wśród	uczestników	konferencji	
popularno-naukowej	w	Wigierskim	Parku	Narodowym		

16	listopada	2009	roku

20-lecie Wigierskiego Parku Narodowego

16	listopada	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	kon-
ferencji	popularno	–	naukowej,	która	odbyła	się	w	Muzeum	Wigier	
w	Starym	Folwarku,	zorganizowanej	z	okazji	20-lecia	istnienia	i	dzia-
łalności	Wigierskiego	Parku	Narodowego.

Poseł	 złożył	 podziękowanie	 i	 gratulacje	 kolejnym	 dyrektorom	
i	 wszystkim	 pracownikom	 Parku,	 którzy	 w	 ciągu	 minionych	 20	 lat	
tworzyli	i	rozwijali	tę	instytucję	wnosząc	swój	wkład	w	ochronę	przy-
rody	i	dziedzictwa	kulturowego,	badania	naukowe,	rozwój	turystyki,	
agroturystyki	i	edukacji.	„Trzeba	szukać	takich	sposobów	harmonijnej	
współegzystencji	chronionej	przyrody	i	cywilizacji	potrzebnej	żyjącym	
tu	od	wieków	ludziom	–	powiedział	poseł	–	aby	działalność	inwestycyj-
na	człowieka	nie	stanowiła	zagrożenia	dla	walorów	naturalnych	tego	
unikalnego	terenu,	ale	wspomagała	ich	ochronę.	Jest	to	możliwe”.

Otwarcie Muzeum Wigier

22	 stycznia	 2009	 roku	 odbyło	 się	 uroczyste	 otwarcie	 Muzeum	
Wigier	w	Starym	Folwarku.	Poseł	 Jarosław	Zieliński	ze	względu	na	
trwające	posiedzenie	Sejmu	nie	mógł	uczestniczyć	w	tej	uroczystości,	
jednak	zwiedził	je	i	zapoznał	się	z	jego	zbiorami	kilka	dni	wcześniej,	
tj.	17	stycznia	2009	roku.

więcej	na	stronie:	www.jaroslawzielinski.pl
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Z ochroną zdrowia i osobami 
niepełnosprawnymi
Rehabilitacja dzieci i młodzieży w Filipowie

10	stycznia	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	inauguracji	programu	„Usługi	rehabilitacyjne	dla	dzieci	 i	młodzieży	z	terenu	
gminy	Filipów”	realizowanego	przez	Zarząd	Okręgowy	Towarzystwa	Przyjaciół	Dzieci	w	Suwałkach.

W	inauguracji	programu	udział	m.in.	wzięli:	konsultantka	Programu	Integracji	Społecznej	Małgorzata	Lawda,	wójt	Gminy	Filipów	Sylwester	
Koncewicz,	przewodnicząca	Rady	Gminy	Filipów	Ewa	Walicka-Grzyb,	prezes	Zarządu	Okręgowego	Towarzystwa	Przyjaciół	Dzieci	w	Suwałkach	
Lilianna	Zielińska,	kierownik	Oddziału	Rehabilitacji	Ośrodka	Rehabilitacyjnego	w	Suwałkach	Andrzej	Butkiewicz	oraz	rodzice	i	dzieci.

Inauguracja	programu	rehabilitacyjnego	
w	Filipowie	10	stycznia	2009	roku

Dyrektor	Białostockiego	Centrum	Onkologii		
dr	n.	med.	Marzena	Juczewska	i	zastępca	dyrektora		
ds.	lecznictwa	dr	n.	med.	Tomasz	Maciej	Filipowski

Jubileusz 55-lecia białostockiej onkologii

3	 października	 2009	 roku	 poseł	 Jarosław	 Zieliński	 uczestniczył	
w	uroczystym	koncercie	z	okazji	 jubileuszu	55-lecia	Białostockiego	
Centrum	 Onkologii	 im.	 Marii	 Skłodowskiej	 –Curie,	 który	 odbył	 się	
w	Operze	i	Filharmonii	Podlaskiej	w	Białymstoku.	Wykonawcy	kon-
certu	to	 Jacek	Wójcicki	 (śpiew)	z	Piwnicy	„Pod	Baranami”	w	Krako-
wie	oraz	Orkiestra	Opery	i	Filharmonii	Podlaskiej	pod	batutą	Marcina	
Nałęcz	–	Niesiołowskiego.	W	pierwszej	części	jubileuszowego	spotka-
nia	twórcy	Białostockiego	Centrum	Onkologii	 i	 jego	długoletni	pra-
cownicy	otrzymali	dyplomy	uznania	za	wkład	w	rozwój	tej	wyjątko-
wo	trudnej	dziedziny	lecznictwa.

Wizyta w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski w Suwałkach

18	 października	 2009	 roku	 poseł	 Jarosław	 Zieliński	 odwiedził	
w	ramach	dnia	otwartego	sale	rehabilitacyjne	Stowarzyszenia	Pomocy	
Dzieciom	Specjalnej	Troski	w	Suwałkach	w	obiektach	Parafii	p.w.	św.	
Aleksandra.	Poseł	wyraził	uznanie	dla	pracy,	poświęcenia	i	serca	dzia-
łaczy	Stowarzyszenia	i	wolontariuszy	podejmujących	się	rehabilitacji	
dzieci	z	głębokimi	schorzeniami	i	kalectwem.

więcej	na	stronie:	www.jaroslawzielinski.pl
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Nowy autobus dla osób niepełnosprawnych 
w Kolnie

26	marca	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	uroczy-
stej	Mszy	 św.	 za	osoby	niepełnosprawne	w	Kościele	p.w.	Chrystusa	
Króla	Wszechświata	w	Kolnie,	poświęceniu	nowego	autobusu	Warsz-
tatów	 Terapii	 Zajęciowej	 oraz	 podsumowaniu	 jego	 dotychczasowej	
działalności.	Jarosław	Zieliński,	który	od	dawna	w	swojej	działalności	
poselskiej	wspiera	środowiska	osób	niepełnosprawnych	pogratulował	
kierownikowi	WTZ	Panu	Rolandowi	Długozimie,	instruktorom	i	uczest-
nikom	warsztatów	sukcesów	sportowych,	artystycznych	oraz	osiągnięć	
w	procesie	rehabilitacji.	Podziękował	Zarządowi	Powiatowemu	Ludo-
wych	Zespołów	Sportowych	w	Kolnie,	który	podjął	 się	prowadzenia	
Warsztatów,	a	także	wszystkim	osobom	i	instytucjom,	które	wspierają	
placówkę	w	jej	działalności	na	rzecz	osób	niepełnosprawnych.

Poseł	Jarosław	Zieliński	i	kierownik	
Warsztatów	Terapii	Zajęciowej	w	Kolnie	
Roland	Długozima	przy	nowym	autobusie	
dla	osób	niepełnosprawnych.	Obok	m.in.	
Ksiądz	Dziekan	Stanisław	Uradziński,	
proboszcz	Parafii	p.w.	Św.	Anny	w	Kolnie	
oraz	Ksiądz	Wicedziekan	Wojciech	Stefaniak,	
proboszcz	Parafii	p.w.	Chrystusa	Króla	
Wszechświata	w	Kolnie

Poseł	Jarosław	Zieliński	wśród	uczestników	
spotkania	w	Warsztatach	Terapii	Zajęciowej	
w	Kolnie	26	marca	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	dziękuje	
podopiecznym	Warsztatów	Terapii	

Zajęciowej	za	wykonane	własnoręcznie	
pamiątki	–	Kolno,	26	marca	2009	roku

Przeciwko limitowaniu świadczeń w Białostockim 
Hospicjum dla Dzieci

Poseł	Jarosław	Zieliński	8	grudnia	2009	poparł	apel	o	nielimitowa-
nie	świadczeń	w	Białostockim	Hospicjum	dla	Dzieci.

NZOZ	Białostockie	Hospicjum	dla	Dzieci	prowadzi	od	marca	2009	
roku	 Fundacja	 „Pomóż	 Im”.	 Obecnie	 hospicjum	 opiekuje	 się	 21	
pacjentami,	a	kontrakt	określony	jest	na	12	pacjentów.	Są	to	osoby	
w	 wieku	 od	 kilku	 miesięcy	 do	 18	 lat	 cierpiące	 z	 powodu	 chorób	
nowotworowych,	ciężkich	wad	genetycznych	oraz	chorób	metabo-
licznych	i	neurologicznych.

Apel	posła	Jarosława	Zielińskiego	i	innych	podlaskich	parlamenta-
rzystów	wynika	z	przekonania,	że	nieuleczalnie	chore	dzieci	powinny	
być	objęte	szczególną	opieką	państwa,	a	odgórne	wyznaczanie	liczby	
dzieci	objętych	opieką	hospicjum	jest	niedopuszczalne.
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Śniadanie wielkanocne z niepełnosprawnymi

9	kwietnia	2009	roku	Poseł	 Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	śniadaniu	wielkanocnym	z	podopiecznymi	i	 instruktorami	Warsztatów	Tera-
pii	Zajęciowej	Towarzystwa	Przyjaciół	Dzieci	w	Suwałkach.	Poseł	złożył	życzenia	świąteczne	osobom	niepełnosprawnym	i	 ich	rodzinom	oraz	
wszystkim,	którzy	niosą	im	pomoc	rehabilitacyjno	–	terapeutyczną	i	edukacyjną.

Ogólnopolski Dzień Aptekarza w Warszawie

23	września	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	na	zaproszenie	Pre-
zesa	Naczelnej	Rady	Aptekarskiej	dr.	Grzegorza	Kucharewicza	wziął	
udział	w	obchodach	Ogólnopolskiego	Dnia	Aptekarza,	które	odbyły	
się	w	Teatrze	Capitol	Club	w	Warszawie.

Poseł	złożył	życzenia	polskim	aptekarzom	i	farmaceutom	w	przeddzień	
ich	święta	związanego	z	imieninami	Patronów	–	św.	Kosmy	i	Damiana,	
a	także	podziękował	samorządowi	aptekarskiemu	za	ochronę	tradycji	pol-
skiego	aptekarstwa	i	pielęgnowanie	etyki	zawodowej.	„Nie	o	wszystkim	
powinny	decydować	biznesowe	prawa	rynku,	trzeba	pamiętać,	że	zawody	
zaufania	publicznego,	a	do	takich	należy	zawód	aptekarza,	muszą	wypeł-
niać	swoje	zadania	przede	wszystkim	z	troską	o	człowieka.	Każdy	z	nas	
prędzej	czy	później	przyjdzie	po	leki.	Chcemy	nadal	mieć	zaufanie,	że	apte-
karz	dobrze	nam	doradzi,	byśmy	byli	zdrowi”.

Jarosław	Zieliński	powiedział,	że	tak	realizowana	misja	aptekarza	
zawsze	będzie	miała	poparcie	Prawa	i	Sprawiedliwości.	To	samo	doty-
czy	 ochrony	 tradycyjnego	 polskiego	 aptekarstwa	 przed	 dominacją	
i	monopolem	zagranicznych	korporacji	farmaceutycznych.

Poseł	Jarosław	Zieliński	wśród	uczestników	Dnia	Aptekarza	
w	Warszawie	23	września	2009	roku.	Obok	m.in.	doradca	
Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	Lecha	Kaczyńskiego		
–	Anna	Gręziak	oraz	posłanka	PO	Joanna	Mucha		

Lilianna	i	Jarosław	Zielińscy	wśród	instruktorów	
i	podopiecznych	Warsztatów	Terapii	Zajęciowej	w	Suwałkach	

TPD	w	Suwałkach	9	kwietnia	2009	roku

Przemówienie	posła	Jarosław	Zielińskiego		
do	uczestników	Ogólnopolskiego	Dnia	Aptekarza	

w	Warszawie	23	września	2009	roku
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Rozmowy z mieszkańcami o Polsce i regionie
Poseł	Jarosław	Zieliński	od	początku	sprawowania	mandatu	poselskiego	dokonuje	objazdu	miast	i	gmin	w	woje-

wództwie	podlaskim	i	odbywa	regularne	spotkania	z	wyborcami.	Ostatniemu	cyklowi	spotkań,	które	dotyczą	aktual-
nych	problemów	kraju	i	województwa	został	nadany	wspólny	tytuł	„Rozmowy	o	Polsce	i	regionie”.	Spotkania	te	będą	
kontynuowane.

Spotkanie z mieszkańcami Augustowa 25 stycznia 2009 roku. Po	Mszy	św.	w	intencji	Ojczyzny	w	Bazylice	p.w.	
Najświętszego	Serca	Jezusowego	poseł,	 jak	co	miesiąc,	spotkał	się	z	mieszkańcami	Augustowa	w	sali	konferencyj-
nej	Domu	Księży	Emerytów	Caritas	Diecezji	Ełckiej.	Głównym	tematem	spotkania	była	bulwersująca	decyzja	rządu	
Donalda	Tuska	w	sprawie	przerwania	budowy	obwodnicy	Augustowa.

Podczas	spotkania	uczniowie	Szkoły	Podstawowej	im.	Obrońców	Westerplatte	w	Rutkach	zaprezentowali	program	
jasełkowy.

Spotkanie z mieszkańcami Sejn 7 lutego 2009 roku.	Głównym	tematem	spotkania,	które	odbyło	się	w	Pałacu	Bisku-
pim	w	Sejnach	była	aktualna	sytuacja	społeczno	–	polityczna	kraju,	a	w	szczególności	problemy	związane	z	kryzysem	
gospodarczym.	Poseł	spotkał	się	również	z	Burmistrzem	Miasta	Sejny	Janem	Stanisławem	Kapem	i	komendantami	
służb	mundurowych.	Rozmowa	dotyczyła	bezpieczeństwa	obywateli	w	kontekście	dokonywanej	przez	rząd	Donalda	
Tuska	redukcji	nakładów	budżetowych	na	zadania	realizowane	przez	formacje	odpowiedzialne	za	bezpieczeństwo	
wewnętrzne	i	obronność	kraju.

W	godzinach	popołudniowych	poseł	odbył	dyżur	poselski	w	swoim	biurze	przy	ul.	Józefa	Piłsudskiego	28	oraz	spotkał	
się	z	pełnomocnikiem	Prawa	i	Sprawiedliwości	w	Powiecie	Sejneńskim	Anna	Siebert	i	radnymi	PiS	zasiadającymi	w	Radzie	
Miasta	Sejny	i	Radzie	Powiatu	Sejneńskiego.

Spotkanie z mieszkańcami Suwałk 8 marca 2008 roku	po	comiesięcznej	Mszy	św.	w	intencji	Ojczyzny,	które	od	
kilku	już	 lat	odbywają	się	w	Kościele	p.w.	Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa	z	 inicjatywy	Prawa	i	Sprawiedliwości	
oraz	związku	zawodowego	„Solidarność”.	Podczas	spotkania,	które	odbyło	się	w	siedzibie	suwalskiego	oddziału	NSZZ	
Solidarność	poseł	Jarosław	Zieliński	z	okazji	święta	kobiet	wręczył	kwiaty	oraz	złożył	życzenia	uczestniczkom	spotka-
nia.	Życzył	wszystkim	Paniom	szacunku,	miłości	i	szczęścia	przez	wszystkie	dni	w	roku.	Dyskusja	koncentrowała	się	
wokół	problemów	kryzysu	gospodarczego	i	przedstawionego	przez	Prawo	i	Sprawiedliwość	pakietu	działań	antykry-
zysowych	oraz	zbliżających	się	wyborów	europarlamentarnych	i	samorządowych.

Spotkanie z mieszkańcami Suwałk 11 października 2009 roku	w	siedzibie	Oddziału	„Solidarności”.	Głównym	
tematem	rozmowy	był	kryzys	państwa	spowodowany	rządami	koalicji	PO	–	PSL	 i	ujawnione	przez	CBA	afery	na	
szczytach	władzy	(afera	hazardowa	i	stoczniowa).

Spotkanie z mieszkańcami Sejn 29 października 2009 roku.	Głównymi	 tematami	 spotkania,	 które	odbyło	 się	
w	Pałacu	Biskupim	w	Sejnach,	gdzie	mieści	się	również	Biuro	Poselskie	Jarosława	Zielińskiego	były	problemy	zwią-
zane	z	aktualną	sytuacją	polityczną	i	społeczno	–	gospodarczą	kraju,	w	tym	zwłaszcza	ujawnione	w	ostatnim	czasie	
afery	–	podsłuchowa,	hazardowa	i	stoczniowa	oraz	kryzys	gospodarczy.	W	spotkaniu	uczestniczył	 i	 je	prowadził	
burmistrz	Sejn	Jan	Stanisław	Kap.

Spotkanie z mieszkańcami Lipska 14 listopada 2009 roku.	Głównymi	tematami	poruszanymi	podczas	spotkania,	
które	odbyło	się	w	remizie	strażackiej	w	Lipsku,	była	ocena	2	lat	rządów	koalicji	PO	–	PSL,	problemy	emerytalne	oraz	
trudna	sytuacja	polskiego	rolnictwa.

Spotkanie z mieszkańcami Augustowa 29 listopada 2009 roku	po	comiesięcznej	Mszy	św.	w	intencji	Ojczyzny,	
które	od	kilku	lat	odbywają	się	z	inicjatywy	posła	Jarosław	Zielińskiego,	Prawa	i	Sprawiedliwości	oraz	augustowskich	
organizacji	kombatanckich.	Głównym	tematem	spotkania,	które	odbyło	się	w	Domu	Księży	Emerytów	była	ocena	2	
lat	rządów	ekipy	Donalda	Tuska	oraz	kolejne	zagrożenie	dla	terminów	budowy	obwodnicy	Augustowa	po	decyzji	
rządu	z	20	października	2009	roku	zmieniającej	planowany	przebieg	dróg	ekspresowych	na	terenie	województwa	
podlaskiego.

więcej	na	stronie:	www.jaroslawzielinski.pl
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Poseł	Jarosław	Zieliński	i	burmistrz	Jan	
Stanisław	Kap	z	mieszkańcami	Sejn		
7	lutego	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	i	Sławomir	Mikucki		
z	grupą	uczetników	spotkania	„Rozmowy		

o	Polsce	i	regionie”	14	listopada	2009		
w	Lipsku

Poseł	Jarosław	Zieliński	przemawia	do	uczestników	
spotkania	8	marca	2009	roku	w	sali	konferencyjnej	
suwalskiego	Oddziału	NSZZ	Solidarność	.	Na	zdjęciu	
m.in.		przewodniczący	Oddziału	NSZZ	„Solidarność”	

Zdzisław	Koncewicz,	Lilianna	Zielińska,	radny	Sejmiku	
Województwa	Podlaskiego	Leszek	Dec

Poseł	Jarosław	Zieliński	składa	podziękowanie	
zespołowi	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Rutkach	
za	prezentację	jasełek	podczas	spotkania	
z	mieszkańcami	Augustowa	25	stycznia	2009	roku
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Z tradycją, kulturą i kulturą ludową
XXIX konkurs ligawkowy w Ciechanowcu  6 grudnia 2009 roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	złożył	na	ręce	dyrektor	Muzeum	Rolnictwa	w	Ciechanowcu	Doroty	Łapiak	gratulacje	i	podziękowanie	organizatorom	
i	uczestnikom	konkursu,	których	troska	o	ocalenie	ginącego	piękna	gry	na	instrumentach	pasterskich	sprawia,	że	ta	tradycyjna	sztuka	może	
być	przenoszona	w	przyszłość	i	przekazywana	następnym	pokoleniom.	„Tradycja	to	jest	to,	z	czego	wyrastamy,	co	żyje	w	nas	i	co	o	nas	stano-
wi	–	powiedział	poseł.	A	niemal	30	lat	konkursu	gry	na	pasterskich	instrumentach	muzycznych	samo	w	sobie	stworzyło	cenną	tradycję,	którą	
warto	pielęgnować.	Bez	niej	ani	nasz	region,	ani	Polska,	ani	Europa	nie	miałyby	sposobności,	aby	poznać	tę	piękną	sztukę	ludową	i	ćwiczyć	jej	
współczesne	wykonywanie”.

Dyrektor	Muzeum	Rolnictwa	w	Ciechanowcu	Dorota	Łapiak,	poseł	
Jarosław	Zieliński	z	małżonką,	poseł	Jacek	Bogucki	z	małżonką,	Starosta	
Wysokomazowiecki	Bogdan	Zieliński	i	inni	goście	konkursu	ligawkowego	
w	Ciechanowcu	6	grudnia	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	próbuje	gry	
na	ligawce	–	Ciechanowiec,	6	grudnia	

2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	podczas	otwarcia	wystawy	„Rzeźby	zwierząt	ze	
zbiorów	Muzeum	Łowiectwa	i	Jeździectwa	w	Warszawie”	zorganizowanej	

przez	Wigierski	Park	Narodowy	w	Muzeum	Wigier	w	Starym	Folwarku		
18	września	2009	roku

VI Ogólnopolski Kurs Wokalny w Suwałkach

12	 lipca	 2009	 roku	 poseł	 Jarosław	 Zieliński	 wraz	 z	 małżonką	
uczestniczył	w	koncercie	finałowym	VI	Ogólnopolskiego	Kursu	Wokal-
nego	prowadzonego	przez	prof.	Jadwigę	Rapp,	który	odbył	się	w	sali	
konferencyjnej	Urzędu	Skarbowego	w	Suwałkach	z	towarzyszeniem	
Orkiestry	Kameralnej	pod	dyrekcją	Sławka	Adama	Wróblewskiego.

więcej	na	stronie:	www.jaroslawzielinski.pl

Warszawskie rzeźby zwierząt nad jeziorem Wigry
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Uczestnicy	wigilijnego	spotkania	działaczy,	wolontariuszy	i	podopiecznych	
Towarzystwa	Przyjaciół	Dzieci	w	Gawrych	Rudzie	(na	pierwszym	planie	
od	lewej:		sekretarz	Urzędu	Gminy	Filipów	Maria	Bogdan,	pełnomocnik	
wojewody	mazowieckiego	ds.	organizacji	pozarządowych	Andrzej	Rybus	
Tołoczko	oraz	Lilianna	i	Jarosław	Zielińscy,	12	grudnia	2009	roku

Lilianna	i	Jarosław	Zielińscy	oraz	wójt	Gminy	Rutka	Tartak	Jan	Racis	wśród	
uczestników	koncertu	2	sierpnia	2009	roku

Lilianna	i	Jarosław	Zielińscy	śpiewają	kolędy	razem	z	Jarosławem	
Rynkiewiczem	z	Zespołu	„Przeroślaki”	(na	co	dzień	dyrektorem	Gminnego	

Ośrodka	Kultury	w	Przerośli)	oraz	niepełnosprawnymi	uczestnikami	
Warsztatów	Terapii	Zajęciowej	TPD	w	Suwałkach,	Gawrych	Ruda,		

12	grudnia	2009	roku

”Ocalić od zapomnienia kulturę i obyczaje naszych ojców” – spotkanie wigilijne podopiecznych 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

XI koncert przyśpiewek weselnych, rubasznych 
i żartobliwych pod nazwą „Przyjechało wesele, 
wesele...” w Rutce Tartak

Koncert kolęd „ Dzieci – dzieciom” w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Długoborzu 

Mottem	koncertu	było	przesłanie	Św.	Jana	od	Krzyża:	„Tam,	gdzie	
nie	ma	miłości,	rozsiewajcie	miłość,	a	zobaczycie,	że	będziecie	ją	
zbierać”.	Wychowankom	Ośrodka	oraz	zgromadzonym	gościom	
kolędy	śpiewał	zespół	wokalno	–	instrumentalny	„Cantylena”	
z	Zespołu	Szkół	Ogólnokształcących	w	Zambrowie,	a	ucznio-
wie	z	Zespołu	Szkół	Agroprzedsiębioczości	przedstawili	Sztukę	
Bożonarodzeniową	–	Hotel	Betlejem.Wyrażając	podziękowanie	
skierowane	do	młodzieży	poseł	powiedział:	„Dziękuję	Wam	za	to,	
że	śpiewacie.	Za	to,	że	śpiewacie	kolędy.	I	to	śpiewacie	pięknie.	
Dziękuję	Wam	za	to,	że	śpiewacie	jedni	–	drugim.	Za	to,	że	my	słu-
chając	Was	stajemy	się	młodsi.	Dziękuję	za	Waszą	twórczość.	W	ten	
sposób	przysparzacie	światu	dobra,	prawdy	i	piękna.”

Goście	koncertu	w	Długoborzu	15	stycznia	2009	roku	:	Ksiądz	Kanonik	
Marian	Olszewski,	Starosta	Zambrowski	Stanisław	Rykaczewski,	

wicemarszałek	Sejmu	Krzysztof	Putra,	poseł	Jarosław	Zieliński,	dyrektor	
Specjalnego	Ośrodka	Szkolno-Wychowawczego	w	Długoborzu	Jan	Grzyb
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III Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Hanki Bielickiej „Radość spod kapelusza”

Konkurs	odbył	się	7	marca	2009	roku	w	Łomżyńskim	Centrum	Katolickim	im.	Papieża	Jana	Pawła	II	przy	Parafii	p.w.	Krzyża	Świętego.	
Przemawiając	do	organizatorów	oraz	uczestników	konkursu	i	ich	rodziców	oraz	nauczycieli	poseł	Jarosław	Zieliński	podkreślił	ścisły	związek	
piękna	i	dobra,	tego,	co	należy	do	sfery	estetyki	z	tym,	co	należy	do	sfery	aksjologii,	a	co	nabiera	szczególnego	znaczenia	we	współczesnym	
świecie	materializmu	i	kultury	masowej.	„Jeśli	ktoś	pasjonuje	się	poezją,	ją	recytuje	czy	śpiewa,	nie	może	być	złym	człowiekiem”	–	powie-
dział	Jarosław	Zieliński.	Poseł	złożył	serdeczne	gratulacje	Księdzu	Proboszczowi	Andrzejowi	Godlewskiemu,	pomysłodawcy	i	organizatorowi	
Konkursu.	Poseł	rozmawiał	również	–	o	konkursie	i	o	Hance	Bielickiej	–	z	dziennikarzami	Radia	Nadzieja	oraz	Telewizji	Łomża.

Proboszcz	Parafii	p.w.	Krzyża	Świętego	w	Łomży	Ksiądz	
Kanonik	Andrzej	Godlewski,	dyrektor	konkursu	„Radość	spod	
kapelusza”	Ewa	Ściana	(na	co	dzień	dyrektor	Publicznego	
Gimnazjum	nr	2	w	Łomży)	oraz	poseł	Jarosław	Zieliński	
podczas	konkursu	„Radość	spod	kapelusza”,	Łomża,	7	marca	
2099	roku

Msza święta oraz koncert słowno-muzyczny 'Ave 
Maria' w Zambrowie

5	lipca	2009	roku	poseł	 Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	uroczy-
stej	Mszy	 świętej	 oraz	koncercie	 słowno-muzycznym	„	Ave	Maria”	
w	 muzyce	 i	 poezji	 w	 Kościele	 Parafialnym	 p.w.	 Ducha	 Świętego	
w	Zambrowie.	Wykonawcami	koncertu	odbywającego	się	w	ramach	
XVI	Międzynarodowego	Festiwalu	Muzyczne	Dni	Drozdowo	–	Łomża	
byli	:	Jacek	Szymański	–	tenor,	Dariusz	Wójcik	–	bas	i	Andrzej	Nanow-
ski	–	organy.	Poseł	 Jarosław	Zieliński	dziękując	Staroście	Zambrow-
skiemu	Panu	Stanisławowi	Rykaczewskiemu	oraz	Księdzu	Kanonikowi	
Heliodorowi	Sawickiemu	–	proboszczowi	Parafii	p.w.	Ducha	Świętego	
w	Zambrowie	powiedział	m.in.	że	dzięki	uczestnictwu	w	koncercie	
i	 przeżyciu	muzyki	 i	 poezji	 połączonych	z	modlitwą	ku	 czci	Matki	
Bożej	na	pewno	wszyscy	staniemy	się	chociaż	trochę	lepsi.

Poseł	Jarosław	Zieliński,	senator	Bogdan	Paszkowski,	poseł	Lech	Kołakowski,	
wójt	Gminy	Zambrów	Kazimierz	Dmochowski,	przewodniczący	Rady	Powiatu	
Zambrowskiego	Józef	Dąbrowski	oraz	Starosta	Zambrowski	Stanisław	
Rykaczewski	wśród	uczestników	koncertu	w	Zambrowie	5	lipca	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	w	Izbie	Tradycji	w	Przerośli	
13	września	2009	roku.	Obok	przewodniczący	Rady	

Gminy	Przerośl	Wiesław	Radzewicz,	wójt	Gminy	
Przerośl	Sławomir	Renkiewicz	i	kierownik	Gminnego	

Ośrodka	Kultury	Jarosław	Rynkiewicz

Wizyta w Izbie Tradycji w Przerośli
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Przemówienie	posła	Jarosława	Zielińskiego	do	samorządowców	
i	przedstawicieli	innych	instytucji	publicznych	podczas	spotkania	

noworocznego	w	Bielsku	Podlaskim	16	stycznia	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	wśród	uczestników	
uroczystości	10-lecia	Powiatu	Łomżyńskiego	
13	maja	2009	roku

Z samorządem terytorialnym
Spotkanie noworoczne w Bielsku Podlaskim

16	stycznia	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	spotkaniu	noworocznym	w	Bielsku	Podlaskim.	Organizatorem	uroczystości	był	bur-
mistrz	Miasta	Bielsk	Podlaski.	W	spotkaniu,	które	odbyło	się	w	Miejskim	Domu	Kultury,	wziął	udział	Ksiądz	Biskup	Antoni	Pacyfik	Dydycz	–	Ordyna-
riusz	Diecezji	Drohiczyńskiej,	samorządowcy	z	Powiatu	Bielskiego,	przedstawiciele	miejskich	i	powiatowych	instytucji	samorządowych,	kierownicy	
państwowych	jednostek	organizacyjnych	działających	na	terenie	miasta	i	powiatu	Bielsk	Podlaski	oraz	młodzież	bielskich	szkół,	która	wystąpiła	
z	koncertem	pieśni	bożonarodzeniowych.

Poseł	Jarosław	Zieliński	pogratulował	pomysłu	spotkania,	podczas	którego	burmistrz	Miasta	Eugeniusz	Berezowiec	złożył	sprawozdanie	za	rok	
2008,	a	jego	uczestnicy	mogli	wymienić	poglądy	i	doświadczenia	związane	z	działalnością	publiczną	i	funkcjonowaniem	instytucji	rządowych	
i	samorządowych,	podziękował	za	zaproszenie	oraz	złożył	wszystkim	zgromadzonym,	ich	rodzinom	i	mieszkańcom	miasta	i	powiatu	Bielsk	Podlaski	
życzenia	noworoczne	odnoszące	się	do	życia	prywatnego	i	zawodowego	oraz	biegu	spraw	publicznych	w	Rzeczypospolitej.

Biskup	Ordynariusz	Diecezji	Drohiczyńskiej	Antoni	Pacyfik	Dydycz,	
Starosta	Bielski	Sławomir	Snarski,poseł	Jarosław	Ziliński	burmistrz	
Bielska	Podlaskiego	Eugeniusz	Berezowiec	podczas	spotkania	
noworocznego	w	Bielsku	Podlaskim	16	stycznia	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński,	poseł	Kazimierz	Gwiazdowski	
i	Starosta	Łomżyński	Krzysztof	Kozicki	podczas	uroczystości	

10-lecia	Powiatu	Łomżyńskiego	13	maja	2009	roku

10-lecie Powiatu Łomżyńskiego

13	maja	2009	roku	Poseł	Jarosław	Zieliński	wziął	udział	w	uroczystej	sesji	Rady	Powiatu	Łomżyńskiego	poświęconej	obchodom	10-lecia	Powia-
tu	Łomżyńskiego	i	10-lecia	współpracy	Powiatu	Łomżyńskiego	z	niemieckim	powiatem	Dingolfing	–	Landau.	Poseł	został	wyróżniony	przez	wła-
dze	Powiatu	okolicznościowym	medalem	„Za	wkład	w	rozwój	powiatu	Łomżyńskiego”.

więcej	na	stronie:	www.jaroslawzielinski.pl
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10-lecie Powiatu Wysokomazowieckiego

27	maja	2009	posła	Jarosława	Zielińskiego	,	który	nie	mógł	wykony-
wać	czynności	poselskich	ze	względu	na	stan	zdrowia	w	obchodach	
10-lecia	 Powiatu	 Wysokomazowieckiego	 reprezentował	 społeczny	
dyrektor	Biura	Poselskiego	w	Białymstoku	Marek	Danilewicz.

Spotkanie promocyjne Powiatu Zambrowskiego

3	sierpnia	2009	roku	poseł	 Jarosław	Zieliński	na	zaproszenie	Starosty	Zambrowskiego	Stanisława	Rykaczewskiego	oraz	Przewodniczącego	
Rady	Powiatu	Józefa	Dąbrowskiego	uczestniczył	w	spotkaniu	promocyjnym	Powiatu	Zambrowskiego	w	związku	z	emisją	dukata	 lokalnego.	
Wspierając	akcję	promocyjną	Poseł	dokonał	zakupu	monety	o	nominale	40	dukatów	za	kwotę	160	złotych.	Zambrowski	dukat	nawiązuje	do	jubi-
leuszu	10-lecia	istnienia	Powiatu	Zambrowskiego.	Jego	rewers	przedstawia	popiersie	wywodzącego	się	z	Zambrowa	Metropolity	Przemyskiego	
Księdza	Arcybiskupa	Józefa	Michalika	–	Przewodniczącego	Konferencji	Episkopatu	Polski.	Na	awersie	znajduje	się	herb	Powiatu	Zambrowskiego	
z	nazwami	wszystkich	tworzących	go	gmin.	Jarosław	Zieliński	nawiązując	do	powyższej	symboliki	wyemitowanej	monety	podkreślił	osiągnięcia	
Powiatu	i	 jego	władz	w	okresie	10	lat	działalności.	Komentując	to	ważne	dla	Ziemi	Zambrowskiej	wydarzenie	Poseł	zauważył,	że	samorządy	
lokalne	podkreślają	swoją	tożsamość	między	innymi	poprzez	emisję	symbolicznych	monet	lokalnych,	a	państwo	polskie	pod	rządami	Donalda	
Tuska	i	jego	partii	w	sposób	bezzasadny	i	nieodpowiedzialny	dąży	do	tego,	aby	jak	najszybciej	pozbyć	się	polskiej	złotówki	na	rzecz	euro.

Poseł	Jarosław	Zieliński	dokonuje	zakupu	
srebrnego	dukata	zambrowskiego	–	Zambrów	
3	sierpnia	2009	roku

Burmistrz	Nowogrodu	Józef	Piątek,	Lilianna	i	Jarosław	
Zielińscy	oraz	Bogumiła	i	Marek	Olbrysiowie	na	tle	

stoisk	festynu	podczas	obchodów	496.	Rocznicy	Urodzin	
Województwa	Podlaskiego	w	Rajgrodzie	8	sierpnia	2009	roku

Rocznica Urodzin Województwa Podlaskiego 
w Rajgrodzie

8	sierpnia	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	wraz	z	żoną	Lilianną	
uczestniczył	w	obchodach	496.	Rocznicy	Urodzin	Województwa	Pod-
laskiego,	które	odbyły	się	w	Rajgrodzie.

Poseł	Jarosław	Zieliński	z	żoną	Lilianną,	radny	województwa	podlaskiego	
Marek	Olbryś	z	zoną	Bogumiłą	i	Starosta	Powiatu	Łomżyńskiego	
Krzysztof	Kozicki	wśród	uczestników	uroczystości	496.	Rocznicy	Urodzin	
Województwa	Podlaskiego	w	Rajgrodzie	8	sierpnia	2009	roku
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Sesja Rady Gminy i wręczenia odznaczeń 
państwowych w Krasnopolu

21	grudnia	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	sesji	
Rady	Gminy	w	Krasnopolu,	podczas	której	wręczył	w	imieniu	Prezy-
denta	Rzeczypospolitej	Polskiej	Lecha	Kaczyńskiego	odznaczenia	pań-
stwowe	nadane	za	zasługi	w	działalności	społecznej	na	rzecz	ochrony	
przeciwpożarowej.	Złotym	Krzyżem	Zasługi	został	odznaczony	Prezes	
Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Krasnopolu	Mieczysław	Paszkiewicz,	
a	wójt	Gminy	Krasnopol	Józef	Stankiewicz	i	strażak	Józef	Siedzieniew-
ski	otrzymali	Brązowy	Krzyż	Zasługi.

10-lecie Powiatu Zambrowskiego

18	września	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	wziął	udział	w	obchodach	jubileuszu	10-lecia	Powiatu	Zambrowskiego.	Poseł	odczytał	okoliczno-
ściowy	list	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	Lecha	Kaczyńskiego	skierowany	do	uczestników	uroczystości.	Pogratulował	także	kolejnym	sta-
rostom	i	radnym	wszystkich	kadencji	licznych	sukcesów	w	wielu	dziedzinach	należących	do	kompetencji	Powiatu	(m.in.	ochrona	zdrowia,	drogi,	
oświata,	pomoc	niepełnosprawnym,	inspekcje	i	straże)	mimo	systemowego	braku	dochodów	własnych	tego	szczebla	samorządu	terytorialnego.	
Jarosław	Zieliński	w	szczególny	sposób	podziękował	za	skuteczne	działania	na	rzecz	rozwoju	Powiatu	władzom	obecnej	kadencji:	Zarządowi	Powia-
tu	ze	starostą	Stanisławem	Rykaczewskim	na	czele	oraz	Radzie	Powiatu,	której	pracami	kieruje	Przewodniczący	Józef	Dąbrowski.

Poseł	Jarosław	Zieliński	i	odznaczeni	krzyżami	zasługi	wójt	Gminy	Krasnopol	
Józef	Stankiewicz	oraz	strażacy	Mieczysław	Paszkiewicz	i	Józef	Siedzieniewski	

–	Krasnopol,	21	grudnia	2009	roku

Biskup	Ordynariusz	Diecezji	Łomżyńskiej,	proboszcz	
Parafii	p.w.	Trójcy	Przenajświętszej	w	ZambrowieKsiądz	

Dziekan	Jerzy	Samsel,	wicemarszałek	Sejmu	Krzysztof	
Putra	i	poseł	Jarosław	Zieliński	na	placu	Zespołu	Szkół	

Ogólnokształcących	w	Zambrowie	podczas	uroczystości	
10-lecia	Powiatu	Zambrowskiego	18	września	2009	

roku.	Pamiątkowe	drzewko	sadzi	Starosta	Zambrowski	
Stanisław	Rykaczewski

Udział w sesji Rady Powiatu w Suwałkach

29	 października	 2009	 roku	 poseł	 Jarosław	 Zieliński	 wziął	 udział	
w	 obradach	 XXIX	 Sesji	 Rady	 Powiatu	 w	 Suwałkach.	 Poseł	 –	 razem	
z	przewodniczącym	Rady	Powiatu	Sławomirem	Małachowskim	oraz	
wicestarostą	Witoldem	Kowalewskim	–	podziękował	za	pracę	i	zaanga-
żowanie	Komendantowi	Miejskiemu	Policji	Krzysztofowi	Budzińskiemu	
odchodzącemu	z	tego	stanowiska.	Złożył	również	gratulacje	uczniom	
z	 terenu	 Powiatu	 Suwalskiego,	 którzy	 otrzymali	 stypendia	 Zarządu	
Powiatu	 oraz	 skierował	 słowa	 uznania	 pod	 adresem	 Rady	 i	 Zarzą-
du	Powiatu	za	wspieranie	edukacji	 i	 rozwoju	młodych	mieszkańców	
Suwalszczyzny,	bez	względu	na	to,	do	jakich	szkół	uczęszczają.

W	wystąpieniu	skierowanym	do	radnych	i	uczestniczących	w	Sesji	
gości	 poseł	 Jarosław	 Zieliński	 dokonał	 oceny	 ostatnich	 projektów	
i	decyzji	rządowych	w	zakresie	planowanego	przebiegu	dróg	ekspre-
sowych	(S8,	S61,	S19)	linii	kolejowej	(tzw.	Rail	Baltica)	na	terenie	woje-
wództwa	podlaskiego	wyrażając	przede	wszystkim	niepokój	o	odległe	
terminy	realizacji	tych	inwestycji.

Poseł	Jarosław	Zieliński	składa	podziękowanie	Krzysztofowi	Budzińskiemu	
odchodzącemu	ze	stanowiska	Komendanta	Miejskiego	Policji	
w	Suwałkach,	29	października	2009	roku
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Wśród rożnych środowisk społecznych
Spotkanie z protestującymi pracownikami ZNTK w Łapach

23	marca	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	wziął	udział	w	spotkaniu	z	załogą	i	kierownictwem	Zakładów	Naprawczych	Taboru	Kolejowego	
w	Łapach,	likwidowanych	z	powodu	braku	zamówień,	które	dotychczas	były	udzielane	przez	Spółkę	„Cargo”.	Popierając	protest	pracowników	
ZNTK	w	Łapach	i	ich	walkę	o	utrzymanie	przedsiębiorstwa	i	miejsc	pracy	Jarosław	Zieliński	powiedział,	że	los	tej	spółki	uzależniony	jest	od	dzia-
łań	premiera	i	rządu,	którego	obowiązkiem	jest	–	zwłaszcza	w	czasach	kryzysu	–	w	sposób	aktywny	reagować	na	tak	dramatyczne	sytuacje,	jaka	
ma	miejsce	w	Łapach.	Pełną	odpowiedzialność	i	winę	za	upadek	ZNTK	w	Łapach	ponosi,	podobnie	jak	w	przypadku	likwidacji	łapskiej	Cukrowni,	
Donald	Tusk	i	Platforma	Obywatelska.

Wizyta	posłów	Prawa	i	Sprawiedliwości	Jarosława	
Zielińskiego,	Andrzeja	Adamczyka,	Jarosława	Żaczka,	
Bogusława	Kowalskiego	u	prowadzących	strajk	głodowy	
kolejarzy	Zakładów	Przewozów	Regionalnych	PKP,	Warszawa,	
18	grudnia	2009	roku

Działacze Komitetów Obywatelskich „Solidarność” 
u Prezydenta

5	czerwca	2009	roku	poseł	 Jarosław	Zieliński	wraz	żoną	Lilianną	
uczestniczył	–	na	zaproszenie	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	
Lecha	 Kaczyńskiego	 –	 w	 spotkaniu	 działaczy	 Komitetów	 Obywa-
telskich	 „Solidarność”	 zaangażowanych	 w	 działalność	 publiczną	
w	okresie	przełomu	1989/90	i	przygotowaniu	wyborów	parlamentar-
nych	4	czerwca	2009	roku.	Prezydent	Rzeczypospolitej	Polskiej	Lech	
Kaczyński	 wręczył	 wybitnym	 działaczom	 tego	 okresu	 odznaczenia	
państwowe.	Spotkanie	w	ogrodach	Pałacu	Prezydenckiego	uświetnił	
koncert	Jana	Pietrzaka.

Poseł	Jarosław	Zieliński,	Jerzy	Krzywicki	i	inni	uczetnicy	spotkania	w	Pałacu	
Prezydenckim	5	czerwca	2009	roku

więcej	na	stronie:	www.jaroslawzielinski.pl

Wizyta u głodujących kolejarzy

Spotkanie mikołajkowe z dziećmi

28	listopada	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	wraz	z	żoną	Lilian-
ną	Zielińską	Prezesem	Oddziału	Okręgowego	Towarzystwa	Przyjaciół	
Dzieci	w	Suwałkach	wziął	udział	w	Zabawie	Mikołajkowej	zorganizo-
wanej	dla	podopiecznych	Banku	PKO	BP	oraz	TPD	w	suwalskiej	restau-
racji	„Na	Starówce”.
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29 rocznica powstania NSZZ „Solidarność” 
– Białystok

30	sierpnia	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	
wraz	z	małżonką	w	obchodach	29.	rocznicy	powstania	NSZZ	
„Solidarność”,	które	odbyły	się	w	Białymstoku.	Po	uroczystej	
Mszy	 św.	w	Kościele	p.w.	 św.	Kazimierza	Królewicza	poseł	
złożył,	wśród	innych	osób	i	delegacji,	wiązankę	kwiatów	pod	
Pomnikiem	Solidarności	obok	Kościoła.

Poseł	Jarosław	Zieliński	z	małżonką,	senator	Bogdan	
Paszkowski	oraz	delegacje	uczestniczące	w	obchodach		

29.	rocznicy	powstania	NSZZ	„Solidarność”	składają	kwiaty		
pod	pomnikiem	„Solidarności”	obok	kościoła		

p.w.	Św.	Kazimierza	w	Białymstoku	30	sierpnia	2009	roku

29 rocznica powstania NSZZ „Solidarność” – Suwałki

31	sierpnia	2009	roku	odbyły	się	w	Suwałkach	obchody	29.	rocznicy	podpisania	Porozumień	Sierpniowych	i	powstania	Niezależnego	Samo-
rządnego	Związku	Zawodowego	„Solidarność”	zorganizowane	przez	posła	Jarosława	Zielińskiego	i	przewodniczącego	Rady	Oddziału	NSZZ	„Soli-
darność”	w	Suwałkach	Zdzisława	Koncewicza	w	uzgodnieniu	z	Proboszczem	Parafii	p.w.	Bożego	Ciała	w	Suwałkach	O.	Krzysztofem	Świderkiem.	
Po	uroczystej	Mszy	św.	w	intencji	Ojczyzny	w	Kościele	O.O.	Franciszkanów	delegacje	organizacji	i	instytucji	uczestniczącch	w	obchodach	złożyły	
kwiaty	pod	Krzyżem	Misyjnym	poświęconym	Ojcu	Świętemu	Janowi	Pawłowi	II.	Poseł	Jarosław	Zieliński	podczas	okolicznościowego	wystąpienia	
dokonał	bilansu	tego,	co	zostało	urzeczywistnione	z	ideałów	i	programu	„Solidarności”.	Dzięki	„Solidarności”	–	powiedział	poseł	–	mamy	nie-
podległe	i	suwerenne	państwo,	demokrację,	wolność	słowa	i	swobody	obywatelskie.	Dzięki	walce	„Solidarności”	zburzony	został	mur	berliński,	
a	kraje	Europy	Środkowo	–	Wschodniej	okupowane	po	II	wojnie	światowej	przez	Związek	Sowiecki	uzyskały	wolność	i	niepodległość.	Dzisiaj	nie	
wszyscy	w	Europie,	a	nawet	w	Polsce	chcą	o	tym	pamiętać.	Trzeba	więc	tę	prawdę	wciąż	przypominać.	Są	też	sprawy	niezałatwione,	trudne	
i	bolesne.	Ma	miejsce	w	Polsce	zbyt	duże	rozwarstwienie	społeczne,	wielu	spośród	tych,	którzy	tworzyli	system	komunistyczny,	w	warunkach	
wolności	 i	demokracji	nadal	korzysta	z	nieuzasadnionych	przywilejów,	dopuszczono	w	latach	90-tych	do	uwłaszczenia	ludzi	komunistycznej	
nomenklatury	na	majątku	narodowym,	a	wielu	z	tych,	którzy	walczyli	o	wolność	często	żyje	dzisiaj	w	nędzy	i	zapomnieniu.	Oddano	też	w	obce	
ręce	banki	 i	znaczną	część	polskiego	majątku	oraz	środki	przekazu.	To	wszystko	powoduje,	że	po	20	latach	suwerenności	nasza	demokracja,	
wolność	i	gospodarka	są	wciąż	ułomne.

Poseł	Jarosław	Zieliński	z	małżonką	
i	inni	uczestnicy	obchodów	29.	rocznicy	

podpisania	Porozumień	Sierpniowych	
i	powstania	Niezależnego	Samorządnego	

Związku	Zawodowego	„Solidarność”,	
Suwałki,	31	sierpnia	2009	roku
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Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

15	października	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	XXIII	Krajowym	Zjeździe	Delegatów	NSZZ	„Solidarność”	,	który	obradował	
w	dniach	15-16	października	2009	roku	w	Białymstoku.

Przed	rozpoczęciem	Zjazdu	poseł	złożył	–	wraz	z	innymi	delegacjami	(m.in.	Kancelarii	Prezydenta	RP	Lecha	Kaczyńskiego	minister	Bożeną	
Borys	–	Szapą,	Komisji	Krajowego	NSZZ	„Solidarność”	z	przewodniczącym	Januszem	Śniadkiem,	Zarządu	Regionu	Podlaskiego	z	przewodniczą-
cym	Józefem	Mozolewskim,	parlamentarzystami	Prawa	i	Sprawiedliwości,	Instytutu	Pamięci	Narodowej	i	in.)	kwiaty	pod	pomnikiem	Ks.	Jerzego	
Popiełuszki	oraz	uczestniczył	w	uroczystej	Mszy	św.	w	Katedrze	p.w.	Najświętszej	Maryi	Panny	koncelebrowanej	m.in.	przez	Księdza	Arcybiskupa	
Edwarda	Ozorowskiego	Metropolitę	Białostockiego,	Księdza	Arcybiskupa	Sławoja	Leszka	Głódzia	Metropolitę	Gdańskiego,	Księdza	Arcybiskupa	
Seniora	Stanisława	Szymeckiego	i	Księdza	Biskupa	Romualda	Kamińskiego	z	Diecezji	Ełckiej.

Arcybiskup	Metropolita	Gdański	Sławoj	Leszek	Głódź,	
Arcybiskup	Metropolita	Białostocki	Edward	Ozorowski,	Mama	
ś.p.	Księdza	Jerzego	Popiełuszki,	szef	Kancelarii	Prezydenta	
Rzeczypospolitej	Polskiej	Władysław	Stasiak,	poseł	Jarosław	
Zieliński	i	inni	goście	XXIII	Krajowego	Zjazdu	Delegatów	NSZZ	
„Solidarność”	w	Białymstoku	15	października	2009	roku

Spotkanie opłatkowe Straży Granicznej  
w Białymstoku

14	grudnia	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	spotka-
niu	opłatkowym	zorganizowanym	w	Białymstoku	przez	NSZZ	Funkcjo-
nariuszy	Podlaskiego	Oddziału	Straży	Granicznej.

Poseł	 złożył	 życzenia	 świąteczne	 i	noworoczne	 funkcjonariuszom	
Straży	Granicznej	oraz	pracownikom	innych	uczestniczących	w	spotka-
niu	służb	i	instytucji	oraz	ich	rodzinom.

Oprócz	życzeń	zdrowia,	radości,	dostatku,	satysfakcji	ze	służby	i	szczę-
ścia	w	życiu	prywatnym	poseł	Jarosław	Zieliński	wyraził	nadzieję,	że	przyj-
dzie	czas,	w	którym	trudności	i	problemy	wynikające	z	decyzji	rządzących,	
zwłaszcza	nieuzasadnionych	cięć	budżetowych,	zostaną	przezwyciężone,	
a	służby	państwowe	będą	mogły	wznowić	proces	modernizacji	 i	coraz	
lepiej	wypełniać	swoje	zadania	na	rzecz	państwa	i	obywateli.

Poseł	Jarosław	Zieliński,	poseł	Jarosław	Matwiejuk,	Prokurator	Apelacyjny	
w	Białymstoku	Andrzej	Tańcula,	zastępca	Komendanta	Podlaskiego	

Oddziału	Straży	Granicznej	płk	Zdzisław	Łukowicz,	przewodniczący	NSZZ	
Funkcjonariuszy	Straży	Granicznej	Andrzej	Jurkiewicz	podczas	spotkania	

opłatkowego	w	Białymstoku	14	grudnia	2009	roku

Ksiądz	Dziekan	Zbigniew	Bzdak	–	proboszcz	parafii	p.w.	Nawiedzenia	
Najświętszej	Maryi	Panny	w	Sejnach,	Ksiądz	Pułkownik	Stefan	Dmoch,	
Ksiądz	Kapelan	Wiesław	Kondraciuk,	poseł	Jarosław	Zieliński,	Komendant	
Placówki	Straży	Granicznej	w	Sejnach	Kazimierz	Kozicki,	burmistrz	Sejn	Jan	
Stanisław	Kap	wśród	uczestników	spotkania	opłatkowego	funkcjonariuszy	
Straży	Granicznej	w	Sejnach	21	grudnia	2009	roku

Spotkanie opłatkowe Straży Granicznej w Sejnach
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Spotkanie z seniorami

13	 listopada	 2009	 roku	 poseł	 Jarosław	 Zieliński	 wziął	 udział	
w	 obchodach	 Międzynarodowego	 Dnia	 Seniora,	 które	 odbyły	 się	
w	Szkole	Podstawowej	 im	Obrońców	Westerplatte	w	Rutkach,	gm.	
Augustów.

Poseł	 życzył	 zgromadzonym	 licznie	 osobom	 w	 wieku	 senioral-
nym,	 Sybirakom,	 przedstawicielom	 Uniwersytetu	 Trzeciego	 Wieku	
i	 wszystkim	 starszym	 mieszkańcom	 Ziemi	 Augustowskiej	 dobrego	
zdrowia	na	jak	najdłuższe	lata,	pogody	ducha	i	należnego	szacunku	–	
zarówno	w	rodzinach,	wśród	najbliższych,	jak	i	w	życiu	publicznym	
w	Rzeczypospolitej	Polskiej.

”Doświadczenie	 i	wynikająca	z	niego	mądrość	życiowa	–	powie-
dział	Poseł	–	 jest	wartością	niezwykle	cenną,	nie	nauczą	 jej	nawet	
najlepsze	podręczniki.	Dlatego	proszę	Was,	dzielcie	się	swoją	wiedzą	
i	doświadczeniem	z	młodszymi,	a	młodsi	niechaj	chcą	i	umieją	przyj-
mować	 je	z	wdzięcznością	 i	korzystać	z	nich	dla	dobra	wspólnego	
oraz	w	kształtowaniu	swojego	indywidualnego	losu”.

90-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

24	 października	 2009	 roku	 poseł	 Jarosław	 Zieliński	 uczestniczył	
w	uroczystości	90.	 lecia	Towarzystwa	Przyjaciół	Dzieci,	która	odbyła	
się	w	Augustowie.

Poseł	 wyraził	 uznanie	 dla	 działaczy,	 pracowników	 i	 wolontariu-
szy	Towarzystwa,	którzy	niosą	pomoc	w	różnych	formach	i	poprzez	
różne	placówki	dzieciom,	osobom	niepełnosprawnym	 i	potrzebują-
cym	wsparcia.	Historia	TPD	–	powiedział	poseł	 Jarosław	Zieliński	–	
które	powstało,	tak	jak	wiele	innych	instytucji	 i	organizacji,	u	progu	
odzyskanej	niepodległości	w	1919	roku	przez	90	lat	była	ściśle	zwią-
zana	z	losami	narodu	i	państwa,	dzieliła	jego	wzloty	i	chwile	trudne.	
W	ciągu	ostatniego	dwudziestolecia	Polski	niepodległej	Stowarzysze-
nie	należy	do	najprężniej	 i	 najefektywniej	działających	organizacji	
pozarządowych.	Prowadzi	placówki	edukacyjne,	wychowawcze	i	opie-
kuńcze,	organizuje	wypoczynek	dzieci	i	młodzieży,	tworzy	i	prowadzi	
świetlice	środowiskowe	i	socjoterapeutyczne,	placówki	rehabilitacyj-
no	–	terapeutyczne,	warsztaty	terapii	zajęciowej	dla	osób	niepełno-
sprawnych.

Jak zagospodarowaliśmy naszą wolność?

28	sierpnia	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	Konfe-
rencji	pt.	„Jak	zagospodarowaliśmy	naszą	wolność”,	która	została	zor-
ganizowana	przez	Komisję	Krajową	NSZZ	„Solidarność”	pod	Patrona-
tem	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	Lecha	Kaczyńskiego	w	Szkole	
Głównej	Handlowej	w	Warszawie.	Główny	referat	na	temat	przywołany	
w	tytule	konferencji	wygłosił	Prezydent	Lech	Kaczyński.	Inni	prelegenci	
to:	Dr	Barbara	Fedyszak	–	Radziejowska	(	„Solidarność”	–	konieczność	
czy	utopia?),	Dr	Ryszard	Bugaj	(	„Czy	można	było	lepiej?”),	Przewodni-
czący	„Solidarności”	Janusz	Świadek	(„Solidarność”	na	kryzys).

Poseł	Jarosław	Zieliński	z	żoną	Lilianną,	burmistrz	Sejn	Jan	Stanisław	Kap,	
były	Komendant	Wojewódzki	Policji	Roman	Popow,	kierownik	suwalskiego	

oddziału	Kuratorium	Oświaty	Andrzej	Raczyło	w	Białymstoku,	naczelnik	
Urzędu	Celnego	w	Suwałkach	Andrzej	Zieliński	wśród	uczestników	uroczystości	

90-lecia	Towarzystwa	Przyjaciół	Dzieci,	Augustów,	24	października	2009	roku

Spotkanie	posła	Jarosława	Zielińskiego	z	przedstawicielami	
organizacji	pozarządowych	w	Suwałkach	10	grudnia	2009	roku

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

10	grudnia	2009	roku	poseł	 Jarosław	Zieliński	zaprosił	przedsta-
wicieli	organizacji	pozarządowych	na	spotkanie	poświęcone	ich	roli	
w	budowie	społeczeństwa	obywatelskiego	oraz	zmianom	w	ustawie	
o	organizacjach	pożytku	publicznego	i	wolontariacie.

Z	okazji	obchodzonego	6	grudnia	dnia	wolontariatu	poseł	podzię-
kował	działaczom	organizacji	obywatelskich	za	społeczne	zaangażo-
wanie	na	 rzecz	 rozwiązywania	problemów	w	różnych	dziedzinach	
życia	publicznego.
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Z młodzieżą i edukacją
20-lecie suwalskiej „dziesiątki”

4	grudnia	2009	roku	Szkoła	Podstawowa	nr	10	w	Suwałkach,	wchodząca	w	skład	Zespołu	Szkół	nr	10,	obchodziła	20	lat	swojego	istnienia.	Poseł	
Jarosław	Zieliński,	który	w	latach	1990-1995	pełnił	funkcję	suwalskiego	Kuratora	Oświaty,	miał	swój	udział	w	budowie	obiektów	tej	szkoły.	Ponie-
waż	Jarosław	Zieliński	nie	mógł	ze	względu	na	inne	obowiązki	uczestniczyć	w	jubileuszowych	uroczystościach,	specjalny	list	okolicznościowy	
odczytała	w	jego	imieniu	żona	Lilianna	Anna	Zielińska	–	prezes	Oddziału	Okręgowego	Towarzystwa	Przyjaciół	Dzieci	w	Suwałkach.

7	grudnia	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	złożył	wizytę	w	szkole,	podziękował	osobiście	za	zaproszenie	na	szkolny	jubileusz	oraz	dokonał	
wpisu	do	księgi	pamiątkowej.

Poseł	Jarosław	Zieliński	
przekazuje	dyrektor	
Szkoły	Podstawowej	
nr	10	w	Suwałkach	
Halinie	Walendzewicz	
okolicznościowy	list	podczas	
wizyty	w	szkole	4	grudnia	
2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	dokonuje	wpisu	do	księgi	pamiątkowej	Szkoły	
Podstawowej	nr	10	w	Suwałkach	4	grudnia	2009	roku

Wizyta w „Naszej szkole” w Białymstoku

23	 listopada	 2009	 roku	 poseł	 Jarosław	 Zieliński	 złożył	 wizytę	
w	prywatnym	Zespole	Szkół	w	Białymstoku	A.B	„Nasza	Szkoła”.	Wizy-
ta	miała	związek	z	zaproszeniem,	jakie	wystosowali	do	Jarosława	Zie-
lińskiego	dyrektorzy	białostockich	placówek	oświatowych	do	udziału	
w	spotkaniu	poświęconemu	prezentacji	głównych	działań	nowych	
placówek	oraz	przedstawieniu	problemów	związanych	z	rozliczaniem	
i	otrzymywaniem	dotacji	oraz	płaceniem	podatków	od	nieruchomości	
przez	szkoły	prywatne.	Spotkanie	to	odbyło	się	w	dniu	następnym,	
tj.	24	 listopada	2009	roku.	Poseł	 Jarosław	Zieliński	nie	mógł	w	nim	
uczestniczyć	ze	względu	na	inne	obowiązki.	Reprezentował	go	spo-
łeczny	dyrektor	Biura	Poselskiego	w	Białymstoku	Marek	Danilewicz.

Poseł	poprosił	o	przekazanie	wniosków	wypracowanych	podczas	
spotkania	i	zadeklarował	ich	wnikliwe	oraz	życzliwe	rozpatrzenie.

więcej	na	stronie:	www.jaroslawzielinski.pl

Poseł	Jarosław	Zieliński	i	społeczny	dyrektor	biura	poselskiego	
w	Białymstoku	Marek	Danilewicz	z	młodzieżą	uczestniczącą	
w	ogólnopolskim	spotkaniu	poświęconym	pozycji	
młodzieżowych	rad	w	Polsce	–	Białystok,	11	grudnia	2009	roku

Ogólnopolska koferencja młodzieży  
w Białymstoku

Poseł	Jarosław	Zieliński,	Małgorzata	Kaliszewska	–	dyrektor	Przedszkola	
Niepublicznego	Nr	5	oraz	Kazimierz	Tyszkiewicz	–	dyrektor	Prywatnej	

Szkoły	Podstawowej	Nr	1	i	Prywatnego	Gimnazjum	Nr	5	w	Zespole	Szkół	
„Nasza	Szkoła”	w	Białymstoku	29	listopada	2009	roku
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ABC Przedszkolaka w Augustowie

27	czerwca	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	wziął	udział	w	spotkaniu	podsumowującym	roczny	projekt	„ABC	Przedszkolaka”	w	Augustowie.	
Program	był	współfinansowany	ze	środków	Europejskiego	Funduszu	Społecznego,	a	jego	realizacji	podjął	się	Zarząd	Okręgowy	Towarzystwa	
Przyjaciół	Dzieci	w	Suwałkach.	Celem	projektu,	którym	objęto	25	dzieci	w	wieku	przedszkolnym	było	wyrównywanie	szans	na	wczesnym	etapie	
edukacji	oraz	upowszechnianie	wychowania	przedszkolnego.	Owoce	rocznej	pracy	z	dziećmi	uczestnicy	uroczystości	mogli	podziwiać	oglądając	
prezentację	artystyczną	szczęśliwych,	uśmiechniętych	i	ładnie	ubranych	maluchów.	Ich	rodzice	ze	względu	na	trudne	warunki	materialne	nie	
byliby	w	stanie	posłać	swoich	pociech	do	miejskich	przedszkoli.

Poseł	Jarosław	Zieliński	wśród		
uczestników,	realizatorów	

i	zaproszonych	gości	podczas	spotkania	
podsumowującego	projekt	„ABC	

Przedszkolaka”	w	Augustowie	27	czerwca	
2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	losuje	nagrody	dla	uczestników	
festynu	charytatywnego	w	Kolnie	30	sierpnia	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	przekazuje	nagrodę	jednej	z	rodzin	
uczestniczących	w	festynie	charytatywnym	w	Kolnie		
30	sierpnia	2009	roku

Festyn charytatywny w Kolnie

30	sierpnia	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	wraz	z	żoną	Lilianną	
uczestniczył	w	festynie	charytatywnym	organizowanym	od	kilku	lat	
przez	Parafię	p.w.	Chrystusa	Króla	Wszechświata	w	Kolnie	i	Parafialny	
Zespół	Caritas.	W	tym	roku	organizację	festynu	wsparło	Diecezjalne	
Radio	Nadzieja	w	Łomży.

Celem	festynu	jest	wsparcie	dla	najbardziej	potrzebujących	dzieci	
w	zakresie	zakupu	„szkolnej	wyprawki”	przed	rozpoczęciem	nowego	
roku	szkolnego.	Lilianna	i	Jarosław	przekazali	szkolną	wyprawkę	jed-
nemu	z	uczniów	piątej	klasy.



półmetek VI kadencjIKurier Poselski zima 201044

Biuletyn Informacyjny Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego

ja
ro

sł
aw

 z
ie

li
ń

sk
i –

 p
o

ło
w

a 
Vi

 k
ad

en
c

ji 
se

jm
u

 r
z

ec
z

yp
o

sp
o

li
te

j p
o

ls
ki

ej

U generała Paca w Dowspudzie

27	listopada	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	Święcie	Szkoły	w	Zespole	Szkół	im.	gen.	Michała	Ludwika	Paca	w	Dowspudzie.	
Poseł	skierował	słowa	uznania	do	obecnego	i	poprzednich	dyrektorów	szkoły	oraz	wszystkich	nauczycieli,	którzy	w	ciągu	71	lat	funkcjonowania	
szkoły	tworzyli	wysoki	poziom	nauczania	i	troszczyli	się	o	wychowanie	kolejnych	pokoleń	i	roczników	młodzieży.

W	sposób	szczególny	poseł	Jarosław	Zieliński	podkreślił	wychowanie	obywatelskie	i	patriotyczne	młodzieży,	które	stanowi	priorytet	wycho-
wawczy	Zespołu	Szkół	w	Dowspudzie.

Poseł	Jarosław	Zieliński,	dyrektor	Zespołu	Szkół	im.	gen.	Michała	
Ludwika	Paca	w	Dowspudzie	Jan	Kazimierz	Orłowski,	Starosta	
Suwalski	Szczepan	Ołdakowski,	wizytator	Kuratorium	Oświaty	
w	Białymstoku	Elżbieta	Arciszewska	i	inni	uczestnicy	Święta	Szkoły	
w	Dowspudzie	27	listopada	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	wręcza	nagrody	laureatom	konkursu	
„Samorządność,	Praworządność,	Demokracja”	w	Gimnazjum	
w	Krasnopolu	30	kwietnia	2009	roku

Samorządność, praworządność i demokracja 
w Krasnopolu

30	 kwietnia	 2009	 roku	 poseł	 Jarosław	 Zieliński	 wziął	 udział	
w	 szkolnych	 obchodach	 rocznicy	 uchwalenia	 Konstytucji	 3	 Maja	
i	podsumowaniu	IV	edycji	konkursu	„Samorządność,	Praworządność,	
Demokracja”	w	Gimnazjum	w	Krasnopolu.	Jarosław	Zieliński	przeka-
zał	jednemu	z	laureatów	konkursu	nagrodę	od	Prezesa	Prawa	i	Spra-
wiedliwości	Jarosława	Kaczyńskiego	–	album	z	odpowiednim	wpisem	
i	autografem	oraz	pióro.

Poseł	 Jarosław	Zieliński	złożył	gratulacje	 i	podziękowanie	organi-
zatorom,	uczestnikom	i	laureatom	konkursu,	zaakcentował	znaczenie	
dobrej	znajomości	historii,	która	uczy	życia	oraz	podzielił	się	refleksją	
na	temat	wartości,	jaką	stanowiło	w	dziejach,	stanowi	dzisiaj	i	stano-
wić	będzie	zawsze	posiadanie	własnego	niepodległego	państwa.

Poseł	Jarosław	Zieliński	przekazuje	organizatorom	konkursu	
(dyrektorowi	Gimnazjum	Stanisławowi	Janowi	Krzywickiemu	
i	Zygmuntowi	Kowalskiemu)	„Samorządność,	Praworządność,	

Demokracja”	album	i	pióro	od	Prezesa	Prawa	i	Sprawiedliwości	
Jarosława	Kaczyńskiego,	przeznaczone	dla	jednego	z	laureatów	

w	Gimnazjum	w	Krasnopolu	30	kwietnia	2009	roku

Spotkanie Szkół Sienkiewiczowskich

27	listopada	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	był	zaproszony	do	
udziału	 w	 V	 Jubileuszowym	 Spotkaniu	 Szkół	 Sienkiewiczowskich,	
które	 odbyło	 się	 w	 Szkole	 Podstawowej	 nr	 4	 im.	 H.	 Sienkiewicza	
w	Grajewie.	 Jarosław	Zieliński	 ze	względu	na	 inne,	przyjęte	wcze-
śniej	zobowiązania	nie	mógł	uczestniczyć	w	tym	ważnym	spotkaniu,	
skierował	więc	do	 jego	uczestników	i	przekazał	na	ręce	burmistrza	
Grajewa	Krzysztofa	Waszkiewicza	i	dyrektora	Szkoły	Haliny	Muryjas	–	
Rząsy	okolicznościowy	list.
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Inauguracja roku szkolnego 2009/2010

1	września	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	wziął	udział	w	uroczystej	inauguracji	roku	szkolnego	2009/2010	w	Szkole	Podstawowej	nr	6	im.	
Aleksandry	Kujałowicz	w	Suwałkach	oraz	w	Szkole	Podstawowej	nr	4	im.	Henryka	Sienkiewicza	w	Grajewie.	Składając	życzenia	u	progu	nowego	
roku	szkolnego	uczniom,	nauczycielom	i	rodzicom	poseł	podkreślał,	iż	jednym	z	podstawowych	celów	edukacji	jest	poznawanie	pełnej	prawdy	
o	świecie,	o	człowieku	i	o	historii,	a	zadaniem	instytucji	oświatowych	jest	przeciwstawianie	się	relatywizacji	prawdy	historycznej,	z	czym	ostatnio	
mamy	boleśnie	do	czynienia.

Poseł	Jarosław	Zieliński,	ksiądz	Mariusz	
Stawierej	–	proboszcz	Parafi	p.w.	Św.	Ojca	Pio,	
inni	goście	i	dzieci	podczas	inauguracji	roku	
szkolnego	2009/2010	w	Szkole	Podstawowej		
nr	4	im.	Henryka	Sienkiewicza	w	Grajewie		
1	września	2009	roku

Nadanie sztandaru Gimnazjum im. Ks. Józefa Radwańskiego w Rajgrodzie

17	września	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	uroczystości	nadania	sztandaru	Gimnazjum	im.	Ks.	Józefa	Radwańskiego	w	Raj-
grodzie.	Poseł	Jarosław	Zieliński	i	doradca	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	przekazali	na	ręce	Księdza	Biskupa	Ordynariusza	Diecezji	Ełckiej	
Jerzego	Mazura	Krzyż	Oficerski	Orderu	Odrodzenia	Polski	nadany	pośmiertnie	Patronowi	szkoły	Księdzu	Józefowi	Radwańskiemu	przez	Prezyden-
ta	Rzeczypospolitej	Polskiej	Lecha	Kaczyńskiego.	Ksiądz	Biskup	przekazał	Order	rajgrodzkiemu	Gimnazjum.

Poseł	Jarosław	Zieliński	pogratulował	społecznosci	szkolnej	wyboru	Patrona,	kapłana	i	patrioty,	służącego	Bogu	i	Ojczyźnie,	„jasnej	i	szlachetnej	
postaci	z	mrocznego	czasu	wojny,	gdy	Polska	musiała	walczyć	z	dwoma	agresorami	,	którzy	działając	w	zmowie	napadli	równocześnie	na	nasz	kraj”.

Poseł	zwrócił	się	z	prośbą	do	uczniów,	by	studiowali	życie	i	dzieła	swojego	Patrona	i	by	jego	postawa	stanowiła	dla	nich	wzór	do	naśladowania.
Jarosław	Zieliński	zaapelował	również	do	nauczycieli,	uczniów	i	„wszelkich	władz	publicznych”	o	to	,	aby	upominać	się	o	pełną	i	obiektywną	

prawdę	o	najnowszej	historii	i	w	oparciu	o	nią	budować	przyszłość.	„	Fakty	historyczne	–	powiedział	poseł	–	nie	mogą	być	przeinaczane,	a	praw-
da	poddawana	manipulacji.	Nie	wolno	jej	przemilczać.	Żadna	dyplomacja	nie	może	usprawiedliwiać	kłamstwa	i	bojaźni	w	nazywaniu	rzeczy	po	
imieniu.	Napaść	trzeba	nazywać	agresją,	a	masowy	mord	–	jak	w	Katyniu	–	zbrodnią	ludobójstwa.	Przywoływanie	prawdy	historycznej	to	upo-
minanie	się	o	narodową	godność	i	walka	o	tożsamość	narodu	–	dziś	i	w	przyszłości”.

Zbiorowe	zdjęcie	uczestników	uroczystości	nadania	sztandaru	
Gimnazjum	im.	Ks.	Józefa	Radwańskiego		
w	Rajgrodzie	17	września	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	wśród	uczestników	Mszy	św.	
w	kościele	p.w.	Narodzenia	Najświętszej	Marii	Panny	

w	Rajgrodzie	podczas	uroczystości	nadania	sztandaru	
Gimnazjum	im.	Ks.	Józefa	Radwańskiego	w	Rajgrodzie	

17	września	2009	roku
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Nadanie imienia i sztandaru szkole w Płocicznie

8	maja	2009	roku	poseł	Jarosław	Zielińskim	uczestniczył	w	uroczystościach	nadania	imienia	Lotników	Polskich,	poświęcenia	sztandaru	i	prze-
kazania	do	użytku	nowej	sali	gimnastycznej	Zespołu	Szkół	(Gimnazjum	i	Szkoła	Podstawowa)	w	Płocicznie	Tartak	(Gmina	Suwałki).

Poseł	pogratulował	społeczności	szkolnej	trafnego	i	odpowiedzialnego	wyboru	imienia	dla	obu	szkół	i	wyraził	przekonanie	,	że	tradycja	nie-
podległościowa	i	patriotyczna,	której	wyrazem	były	między	innymi	chlubne	czyny	polskich	lotników	będzie	stanowiła	jeden	z	ważnych	drogo-
wskazów	w	pracy	dydaktycznej	i	wychowawczej.

Poseł	Jarosław	Zieliński,	przewodniczący	Rady	Gminy	Suwałki	Maciej	
Suchocki	i	inni	uczestnicy	Mszy	św.	w	kościele	p.w.	Św.	Maksymiliana	
Kolbe	w	Gawrych	Rudzie	podczas	uroczystości	nadania	imienia	
i	sztandaru	Szkole	Podstawowej	w	Płocicznie	8	maja	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński,	Ksiądz	Infułat	Antoni	Kochański	oraz	Ksiądz	
Ryszard	Gwiazdowski	–	proboszcz	parafii	p.w.	Św.	Aleksandra	

w	Suwałkach	wśród	uczestników	święta	Gimnazjum	nr	1	i	Szkoły	
Podstawowej	nr	2	w	Suwałkach	10	listopada	2009	roku

Święta suwalskich szkół

10	listopada	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	uro-
czystości	nadania	imienia	Marszałka	Józefa	Piłsudskiego	i	wręczenia	
sztandaru	 Gimnazjum	 nr	 1	 w	 Suwałkach	 oraz	 obchodach	 90-lecia	
powstania	 Szkoły	 Podstawowej	 nr	 2	 i	 byłej	 Szkoły	 Podstawowej		
nr	1	w	Suwałkach,	75-lecia	nadania	Szkole	Podstawowej	nr	2	 imie-
nia	Aleksandry	Piłsudskiej,	75-lecia	wręczenia	sztandaru	Szkole	Pod-
stawowej	nr	2	 imienia	Aleksandry	Piłsudskiej	 i	Szkole	Podstawowej		
nr	1	oraz	10-lecia	istnienia	Gimnazjum	nr	1	w	Suwałkach.

Przemawiając	 do	 zgromadzonych	 nauczycieli,	 uczniów	 Jarosław	
Zieliński	wyraził	nadzieję	i	przekonanie,	że	pod	swoimi	sztandarami	
obie	 szkoły	–	 i	Gimnazjum	nr	1,	 i	 Szkoła	Podstawowa	nr	2	–	będą	
uczyć	młodzież	patriotyzmu	i	troski	o	wspólne	dobro	w	Rzeczypospo-
litej,	bowiem	poprzez	wybór	imion	i	sztandarów	w	sposób	świadomy	
ściśle	związały	się	z	polską	tradycją	niepodległościową.

Udział	w	tych	uroczystościach	był	dla	posła	 Jarosława	Zielińskie-
go,	który	w	latach	1971-1975	był	uczniem	nie	 istniejącej	 już	Szkoły	
Podstawowej	nr	1	w	Suwałkach,	sentymentalnym	powrotem	do	czasu	
dzieciństwa	i	wczesnej	młodości	z	lat	szkolnych.

Po	 zakończeniu	 oficjalnych	 uroczystości	 poseł	 w	 towarzystwie	
dyrektor	Zespołu	Szkół	nr	8	Ewy	Brzozowskiej	(w	skład	tego	Zespołu	
wchodzi	obecnie	Szkoła	Podstawowa	nr	2	i	Gimnazjum	nr	1)	zwiedzał	
sale	lekcyjne,	korytarze	i	szatnie	szkoły	swojego	dzieciństwa.

Poseł	Jarosław	
Zieliński	dokonuje	
symbolicznego	
wbicia	gwoździa	
w	drzewce	sztandaru	
Gimnazjum	nr	1		
im.	Marszałka	
Józefa	Piłsudskiego	
w	Suwałkach	10	
listopada	2009	roku

50 – lecie Szkoły Podstawowej nr 19 
w Białymstoku

16	czerwca	2009	roku	odbyły	się	uroczyste	obchody	50	–	lecia	Szko-
ły	Podstawowej	nr	19	 im.	Mieszka	 I	w	Białymstoku.	Poseł	 Jarosław	
Zieliński	nie	mogąc	ze	względu	na	inne	obowiązki	uczestniczyć	w	tym	
święcie	delegował	w	swoim	imieniu	do	udziału	w	nim	społecznego	
dyrektora	Biura	Poselskiego	w	Białymstoku	Pana	Marka	Danilewicza	
oraz	skierował	do	uczestników	uroczystości	okolicznościowy	list.
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20 – lecie nadania imienia suwalskiej „szóstce”

15	maja	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	wziął	udział	w	obchodach	20.	rocznicy	nadania	Szkole	Podstawowej	nr	6	imienia	Aleksandry	Kuja-
łowicz	oraz	w	uroczystym	poświęceniu	sztandaru	Szkoły.	Poseł	pogratulował	społeczności	szkolnej	mądrej	i	odpowiedzialnej	decyzji	sprzed	20	
lat,	podjętej	u	progu	wolności	naszej	Ojczyzny	odzyskanej	po	okresie	komunistycznego	i	sowieckiego	zniewolenia.

Aleksandra	Kujałowicz,	z	zawodu	nauczycielka	urodzona	w	Poddubówku	i	pracująca	w	podsuwalskich	szkołach,	wraz	z	innymi	członkami	
ruchu	oporu	wchodzącymi	w	skład	Tymczasowej	Rady	Ziemi	Suwalskiej	została	rozstrzelana	przez	hitlerowców	w	lesie	koło	miejscowości	Biała	
Woda	26	kwietnia	1940	roku.	Z	patronką	„	szóstki”	wiążą	się	piękne	i	przejmujące	słowa	hymnu	Szkoły:

W gęstym lesie na zawsze spoczywasz,
las Ci szumi pieśń do snu

A wtórują mu serca uczniowskie
tworząc razem zgodny chór

O odwadze, która nie zna granic
Bohaterstwie Twoich młodych lat.

O tych ludziach i czynach niezłomnych
Dziś historia uczy nas.

Suwalszczyźnie oddałaś swe życie
Aby inni mogli żyć

Lecz w pamięci na zawsze zostaniesz.
W sercach naszych będziesz trwać.
Bo odwaga Twoja nie zna granic.
Bohaterstwo Twoich młodych lat.
Jak kamienie rzucone na szaniec

Twoich czynów został ślad.

Przemówienie	posła	Jarosława	
Zielińskiego	podczas	uroczystości	

20-lecia	nadania	imienia	Aleksandry	
Kujałowicz	Szkole	Podstawowej		

nr	6	w	Suwałkach		
15	maja	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	i	dyrektor	
Szkoły	Podstawowej	nr	6	im.	Aleksandry	
Kujałowicz	w	Suwałkach	Marek	
Zborowski	Weychman	wręczają	
nagrody	uczniom	i	składają	gratulacje	
nauczycielom

20 – lecie nadania imienia suwalskiej „dziewiątce”

28	maja	2009	roku	posła	 Jarosława	Zielińskiego	 ,	który	nie	mógł	
wykonywać	 czynności	 poselskich	 ze	 względu	 na	 stan	 zdrowia,	
w	 obchodach	 20-lecia	 nadania	 Szkole	 Podstawowej	 nr	 9	 w	 Suwał-
kach	imienia	Włodzimierza	Puchalskiego	i	sztandaru	reprezentowa-
ła	Jadwiga	Mariola	Szczypiń	–	społeczny	dyrektor	Biura	Poselskiego	
w	Suwałkach.

Uroczystości nadania imienia Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Zespole Szkół w Szczuczynie

4	czerwca	2009	roku	posła	Jarosław	Zielińskiego	,	który	nie	mógł	
wykonywać	czynności	poselskich	ze	względu	na	stan	zdrowia,	w	uro-
czystości	nadania	 imienia	Marszałka	 Józefa	Piłsudskiego	Zespołowi	
Szkół	w	Szczuczynie	reprezentował	społeczny	dyrektor	Biura	Posel-
skiego	w	Białymstoku	Marek	Danielewicz.

Nadanie imienia Gimnazjum nr 6 w Białymstoku

28	października	2009	roku	odbyła	się	uroczystość	nadania	Publicz-
nemu	Gimnazjum	nr	6	z	Oddziałami	Dwujęzycznymi	w	Białymstoku	
imienia	Seweryna	Nowakowskiego.	Poseł	Jarosław	Zieliński	ze	wzglę-
du	na	obowiązki	poselskie	nie	mógł	uczestniczyć	w	tym	ważnym	dla	
społeczności	szkolnej	wydarzeniu,	do	uczestników	uroczystości	skie-
rował	więc	specjalny	list	okolicznościowy.

Poseł i harcerze pamiętają o bohaterach walk 
o niepodległość w Bielsku Podlaskim

Poseł	Jarosław	Zieliński	z	harcerzami	i	b.	Komendant	Hufca	ZHP	w	Bielsku	
Podlaskim	Stanisławą	Korzeniewską	podczas	uroczystości	89.	rocznicy	
Bitwy	Warszawskiej	w	Bielsku	Podlaskim	15	sierpnia	2009	roku
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Święto Edukacji Narodowej

12	października	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	uroczystościach	związanych	ze	Świętem	Edukacji	Narodowej	w	Zambrowie	
(organizatorami	byli	Starosta	Zambrowski	i	Przewodniczący	Rady	Powiatu	Zambrowskiego)	i	Łomży	(organizatorzy:	Podlaski	Kurator	Oświaty	i	pre-
zydent	Łomży)	,	13	października	2009	roku	–	w	Suwałkach	(organizatorzy:	Podlaski	Kurator	Oświaty	i	prezydent	Suwałk)	oraz	14	października	
2009	roku	–	w	Białymstoku	(organizatorem	był	Podlaski	Kurator	Oświaty).	Poseł	w	wystąpieniach	skierowanych	do	zgromadzonych	na	spotkaniach	
pedagogów	–	nauczycieli,	wychowawców,	dyrektorów	szkół	i	placówek	oświatowych,	samorządowców,	pracowników	nadzoru	pedagogicznego	
i	licznych	gości	wyraził	głębokie	uznanie	dla	pracy	nauczycieli,	podkreślał	ich	rolę	w	kształceniu	i	wychowaniu	młodych	pokoleń,	które	są	„przyszło-
ścią	i	nadzieją	świata”	(	Jan	Paweł	II),	życzył,	aby	ten	niezwykle	odpowiedzialny	zawód	był	w	sposób	należyty	doceniany	i	nagradzany	przez	spo-
łeczeństwo	i	władze	publiczne.	Poseł	Jarosław	Zieliński	–	posiadający	doświadczenie	nauczyciela,	dyrektora,	kuratora	oświaty,	radnego,	burmistrza	
i	wiceministra	edukacji	–	podczas	spotkań	z	pedagogami	podejmował	również	refleksję	na	temat	istoty	i	celów	pracy	nauczycielskiej,	tej	mierzonej	
wynikami	sprawdzianów,	egzaminów	i	notami	na	świadectwach	i	dyplomach,	i	tej	niewymiernej,	której	efekty	ujawniają	się	dopiero	po	latach.

Poseł	w	sposób	szczególny	podkreślał	wymiar	etyczny	edukacji	 (kształtowanie	cnót	umysłu	i	charakteru,	postaw	i	systemu	wartości)	oraz	
dążenie	do	tego,	by	młodzi	ludzie	uczyli	się	umiejętności	i	odwagi	samodzielnego	myślenia	we	współczesnym	świecie,	w	którym	moda	i	tzw.	
poprawność,	narzucana	przez	środki	przekazu,	przesądza	o	prawdzie	i	postrzeganiu	świata.

Poseł	Jarosław	Zieliński	z	okazji	Dnia	Edukacji	Narodowej	skierował	do	środowiska	oświatowego	list	z	życzeniami	i	refleksją	o	edukacji.

Dzień	Edukacji	Narodowej	w	Suwałkach	
13	października	2009	roku

Dzień	Edukacji	Narodowej	w	Białymstoku	
14	października	2009	roku

Dzień	Edukacji	Narodowej	w	Łomży	
12	października	2009	roku
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Wizyta w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Suwałkach

27	października	2009	roku	poseł	 Jarosław	Zieliński	złożył	wizytę	
w	Zespole	Szkół	Centrum	Kształcenia	Rolniczego	w	Suwałkach.	Kilka	
dni	wcześniej	–	23	października	2009	roku	miała	miejsce	uroczystość	
nadania	Szkole	sztandaru,	w	której	poseł	ze	względu	na	odbywają-
ce	się	posiedzenie	Sejmu	nie	mógł	uczestniczyć.	Skierował	do	uczest-
ników	uroczystości	 list	okolicznościowy,	który	odczytała	żona	posła	
Lilianna	Anna	Zielińska.	W	złożonym	wpisie	do	Księgi	Pamiątkowej	
poseł	 Jarosław	 Zieliński	 pogratulował	 Szkole	 osiągnięć	 edukacyj-
nych	i	życzył,	aby	w	dalszym	ciągu	wychowywała	młodych	ludzi	na	
mądrych,	uczciwych	i	prawych	Polaków. Lilianna	Zielińska	w	imieniu	męża	dokonuje	symbolicznego	wbicia	

gwoździa	w	drzewce	sztandaru	Zespołu	Szkół	Centrum	Kształcenia	
Rolniczego	w	Suwałkach	27	października	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	i	dyrektor	Zespołu	Szkół	Technicznych	
w	Białymstoku	Tadeusz	Halicki	podczas	wizyty	posła	w	szkole	

23	listopada	2009	roku

80 – lecie Zespołu Szkół Technicznych  
im. gen. W. Andersa w Białymstoku

20	listopada	2009	roku	odbyły	się	obchody	80–lecia	istnienia	Zespo-
łu	Szkół	Technicznych	 im.	gen.	W.	Andersa	w	Białymstoku	 (znanego	
dotychczas	jako	Zespół	Szkół	Metalowo	–	Drzewnych).	Posła	Jarosława	
Zielińskiego,	który	uczestniczył	w	tym	czasie	w	obradach	Sejmu,	repre-
zentował	społeczny	dyrektor	Biura	Poselskiego	Marek	Danilewicz.

23	listopada	2009	roku	poseł	złożył	wizytę	w	Szkole,	by	podzięko-
wać	za	zaproszenie	do	udziału	w	uroczystościach.	Jarosław	Zieliński	
dokonał	wpisu	do	księgi	pamiątkowej	Szkoły,	w	którym	pogratulował	
Dyrektorowi	i	Radzie	Pedagogicznej	wysokich	osiągnięć	edukacyjnych	
i	wychowawczych	oraz	podziękował	za	„umacnianie	polskości	w	ser-
cach	i	umysłach	młodzieży”.

Poseł	Jarosław	Zieliński,	wicestarosta	Powiatu	Suwalskiego	Witold	
Kowalewski,	przewodniczący	Rady	Powiatu	Sławomir	Małachowski	

i	dyrektor	Zespołu	Szkół	w	Dowspudzie	Jan	Kazimierz	Orłowski	
z	młodzieżą,	która	otrzymała	stypendia	zarządu	Powiatu	Suwalskiego	–	

XXIX	sesja	Rady	Powiatu	Suwalskiego	29	października	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	dziękuje	za	program	jasełkowy	
i	składa	życzenia	uczniom	i	nauczycielom	Szkoły	
Podstawowej	w	Sejnach	21	grudnia	2009	roku

Spotkanie wigilijne z młodzieżą w Sejnach

Stypendia dla uczniów suwalskich szkół
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Ze środowiskiem akademickim

Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II 
w Suwałkach

18	października	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	XIII	inauguracji	roku	akademickiego	w	Wyższej	Szkole	Suwalsko	–	Mazur-
skiej	im.	Papieża	Jana	Pawła	II	w	Suwałkach.	Poseł	powiedział,	że	jednym	z	niekwestionowanych	sukcesów	ostatniego	20-lecia	Polski	niepodle-
głej	jest	szybki	rozwój	szkolnictwa	wyższego.	Polska	z	przedostatniego	miejsca	w	Europie,	jakie	zajmowała	pod	koniec	epoki	PRL	pod	względem	
skolaryzacji	na	poziomie	studiów	wyższych	wybiła	się	na	miejsce	pierwsze.	Mają	w	tym	swój	znaczący	udział	szkoły	niepaństwowe,	a	na	terenie	
północno	–	wschodniej	Polski	–	Wyższa	Szkoła	Suwalsko	–	Mazurska.	Jarosław	Zieliński	życzył	uczelni,	by	w	sposób	odważny	wypełniała	akade-
micką	misję	poszukiwania	prawdy.	„Humanistyka	we	współczesnym	zglobalizowanym	i	stabloidyzowanym	świecie	powinna	mieć	intelektualną	
odwagę,	by	przeciwstawić	się	tzw.	poprawności	myślenia	i	poglądów	oraz	narzucanym	modom”.	Nawiązując	do	wartości	(fides	et	ratio),	jakie	
przyjęła	uczelnia	za	swoje	credo	poseł	Jarosław	Zieliński	powiedział,	że	mylą	się	ci,	którzy	sądzą,	że	im	szersza	jest	przestrzeń	rozumu,	tym	
mniej	jest	miejsca	dla	wiary.	Wręcz	przeciwnie	–	prawdziwa	mądrość,	ucząc	pokory,	prowadzi	do	głębokiej	wiary.

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie w Białymstoku

2	października	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	na	zaproszenie	Rektora	Prof.	Jerzego	Nikitorowicza	i	Senatu	uczestniczył	w	inauguracji	roku	
akademickiego	2009/2010	na	Uniwersytecie	w	Białymstoku.

Jarosław	Zieliński	przemawiając	do	licznie	zgromadzonych	uczestników	inauguracji	–	Senatu	i	nauczycieli	akademickich	Uniwersytetu,	rektorów	
białostockich	szkół	wyższych,	arcybiskupów,	przedstawicieli	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	i	Ministra	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego,	parlamen-
tarzystów,	przedstawicieli	instytucji	rządowych,	samorządowych	i	organizacji	społecznych,	wymiaru	sprawiedliwości,	służb	mundurowych	oraz	stu-
dentów	przypomniał	podstawową	misję	uniwersytetu	i	odniósł	ją	do	współczesnych	wyzwań.	„Wielka	jest	rola,	wielkie	znaczenie	i	siła	uniwersytetu	
–	powiedział	poseł	–	bo	wielka	jest	siła	myśli	ludzkiej	i	pasja	poznawania	świata.	Tak	było	zawsze	i	tak	powinno	być	dzisiaj.	W	świecie	zglobalizowa-
nym	i	za	sprawą	komunikacji	medialnej	schematycznie	uproszczonym	szczególne	miejsce	przypada	intelektualistom,	którzy	w	społeczeństwie	cieszą	
się	naturalnym	autorytetem.	Rodzi	to	odpowiedzialność	intelektualną,	ale	i	moralną.	Dlatego	też	–	podkreślił	poseł	Jarosław	Zieliński	–	dzisiaj	nasze	
uczelnie	muszą	sprostać	ogromnemu	wyzwaniu	cywilizacyjnemu	i	humanistycznemu	–	w	sposób	odważny	i	bezkompromisowy,	nie	ulegając	łatwym	
i	usypiającym	modom,	opisywać	świat	zgodnie	z	prawdą	obiektywną	i	faktami	empirycznymi,	aby	to,	co	wirtualne	nie	zastępowało	rzeczywistości.	
Jeśli	uczelnie	i	ośrodki	naukowe	mają	spełnić	te	oczekiwania,	państwo	musi	stworzyć	odpowiednie	do	tego	warunki”.	Spośród	aktualnych	postulatów	
środowiska	akademickiego	Jarosław	Zieliński	przywołał	problem	finansowania	szkolnictwa	wyższego	oraz	wolność	badań	naukowych,	obrony	auto-
nomii	uczelni	i	jej	wewnętrznej	niezależności,	„aby	nikomu	już	nigdy	do	głowy	nie	przychodziło	wysyłanie	kontroli	na	uczelnię	,	bo	ktoś	napisał	pracę	
magisterską	czy	doktorską,	która	nie	podoba	się	władzy”	oraz	ochrony	zagrożonego	dzisiaj	prawa	młodych	ludzi	do	bezpłatnych	studiów.

Studentom	poseł	życzył	namiętności	i	pasji	poznawczej	oraz	umiejętności	doświadczania	tego,	co	wiąże	się	z	radością	młodych	lat,	bo-jak	powiedział	
Michał	Anioł	–	„nad	stracony	czas	nic	bardziej	nie	boli”.

Przemówienie	posła	Jarosława	Zielińskiego	podczas	inuguracji	roku	
akademickiego	na	Uniwersytecie	w	Białymstoku	2	października	2009	roku

więcej	na	stronie:	www.jaroslawzielinski.pl
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Inauguracja roku akademickiego w Wyższej 
Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki 
w Białymstoku

30	października	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczest-
niczył	w	inauguracji	10.	roku	akademickiego	w	Wyższej	Szko-
le	Wychowania	Fizycznego	i	Turystyki	w	Białymstoku	(do	nie-
dawna	uczelnia	miała	swoją	siedzibę	w	Supraślu).	Uroczystość	
była	 połączona	 z	 przekazaniem	 nowych	 obiektów	 uczelni	
i	nadaniem	jej	sztandaru.	Poświęcenia	gmachu	szkoły	i	sztan-
daru	 dokonał	 Ksiądz	 Arcybiskup	 Stanisław	 Szymecki.	 Poseł	
Jarosław	 Zieliński,	 który	 życzliwie	 towarzyszył	 rozwojowi	
uczelni	w	ciągu	dekady	jej	funkcjonowania	złożył	na	ręce	rek-
tora,	kanclerza	i	senatu	gratulacje	związane	z	osiągnięciami	
szkoły	(prowadzi	ona	studia	licencjackie,	magisterskie	i	pody-
plomowe)	i	życzył,	aby	utrwalała	swoją	pozycję	w	kształceniu	
w	wychowaniu	studentów	ku	jak	najlepszym	wynikom	eduka-
cyjnym	i	sportowym,	ale	także	ku	mądrości,	dobroci	i	służbie	
Ojczyźnie.

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie 
Medycznym w Białymstoku

5	października	2009	roku	poseł	 Jarosław	Zieliński	na	zaproszenie	
Rektora	Uniwersytetu	Medycznego	w	Białymstoku	prof.	dr	hab.	Jacka	
Niklińskiego	oraz	Senatu	uczestniczył	w	inauguracji	roku	akademic-
kiego	2009/2010	na	tej	uczelni.

Poseł	 Jarosław	Zieliński	odczytał	przesłanie	Prezydenta	Rzeczypo-
spolitej	Polskiej	Lecha	Kaczyńskiego	skierowane	do	uczestników	uro-
czystości.

Wykład	 inauguracyjny	 pt.	 „Przeszczepianie	 wątroby	 –	 gdzie	
jesteśmy	w	2009	roku?”	wygłosił	Rektor	Uniwersytetu	Medycznego	
w	Warszawie	prof.	dr	hab.	Marek	Krawczyk.

Poseł	Jarosław	Zieliński	
potwierdza	udział	w	akcie	
nadania	sztandaru	Uczelni	

–	Białystok,	30	października	
2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	
wbija	symboliczny	gwóźdź	
w	drzewce	sztandaru.	Przy	
mównicy	kanclerz	Uczelni		
dr	Cezary	Wysocki	–	Białystok,		
30	października	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	odczytuje	list		
Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	Lecha	

Kaczyńskiego	–	Uniwersytet	Medyczny	
w	Białymstoku,	5	października	2009	roku

Inauguracja	roku	akademickiego	na	Uniwersytecie	
Medycznym	w	Białymstoku	5	października		
2009	roku
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Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Białostockiej

1	października	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	wziął	udział	w	inauguracji	roku	akademickiego	2009/2010	na	Politechnice	Białostockiej.

Poseł	Jarosław	Zieliński	wśród	młodzieży	akademickiej	i	gości	–	obok	
rektor	Wyższej	Szkoły	Administracji	Publicznej	w	Białymstoku	prof.	Jerzy	

Kopania	oraz	społeczny	dyrektor	biura	poselskiego	w	Białymstoku	Marek	
Danilewicz,	25	września	2009	roku

Przemówienie	posła	Jarosława	Zielińskiego	
do	uczestników	inauguracji	w	Nauczycielskim	

Kolegium	w	Białymstoku	25	września	2009	roku

Inauguracja roku akademickiego 
w Nauczycielskim Kolegium w Białymstoku 
Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania 
Fizycznego

25	września	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	XVII	
inauguracji	roku	akademickiego	w	Nauczycielskim	Kolegium	w	Bia-
łymstoku	Rewalidacji,	Resocjalizacji	i	Wychowania	Fizycznego.

Poseł	złożył	gratulacje	Dyrektor	Kolegium	dr	Grażynie	Olszewskiej-
Bace	oraz	nauczycielom	i	wykładowcom	związane	z	–	jak	się	wyraził	
–	„stworzeniem	wielkiego	dzieła	edukacyjnego,	jakim	jest	Kolegium”.	
„Są	 lepsze	 i	gorsze	strony	minionego	dwudziestolecia	–	powiedział	
Jarosław	Zieliński.	Do	niekwestionowanych	sukcesów	tego	czasu	nale-
ży	rozwój	edukacji,	a	w	szczególności	szkolnictwa	wyższego.	Dobit-
nym	dowodem	tego,	że	sukces	ten	odnosi	się	nie	tylko	do	liczby	uczel-
ni	 i	studentów,	lecz	także	poziomu	i	 jakości	kształcenia	jest	Nauczy-
cielskie	Kolegium	w	Białymstoku”.

Poseł	 Jarosław	Zieliński	omówił	także	podstawowe	zmiany	praw-
ne	odnoszące	się	do	kolegiów	nauczycielskich	wynikające	ze	zmiany	
przepisów	uchwalonych	przez	Sejm	tego	samego	dnia.	Wskazał	na	
szanse	i	zagrożenia	związane	z	przekształcaniem	kolegiów	w	wyższe	
uczelnie	bądź	włączaniem	ich	do	istniejących	uczelni	wyrażając	jed-
nocześnie	przekonanie,	że	w	przypadku	Nauczycielskiego	Kolegium	
w	Białymstoku	proces	przekształcania	w	uczelnię	wyższą	–	ze	wzglę-
du	na	jego	pozycję	i	dorobek	dydaktyczno-naukowy	będzie	stosunko-
wo	łatwy	i	przyniesie	dalsze	wzmocnienie	tej	placówki	edukacyjnej.

Wizyta w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku

23	listopada	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	spotkał	się	z	rektorem	Wyższej	Szkoły	Administracji	Publicznej	w	Białymstoku	prof.	 Jerzym	
Kopanią.	Rozmowa	dotyczyła	rozwoju	uczelni	w	warunkach	niżu	demograficznego	oraz	utworzonego	niedawno	nowego	kierunku	studiów	–	
bezpieczeństwo.

Rektor	WSAP	zaprosił	posła	Jarosława	Zielińskiego,	wiceprzewodniczącego	sejmowej	Komisji	Administracji	 i	Spraw	Wewnętrznych,	wicemi-
nistra	spraw	wewnętrznych	i	administracji	w	rządzie	premiera	Jarosława	Kaczyńskiego	do	wygłoszenia	wykładu	dla	studentów	tego	kierunku.
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Spotkania okolicznościowe
90. rocznica utworzenia Najwyższej Izby Kontroli

28	 kwietnia	 2009	 roku	 poseł	 Jarosław	 Zieliński	 uczestniczył	
w	 obchodach	 90.	 rocznicy	 utworzenia	 Najwyższej	 Izby	 Kontroli,	
które	zostały	zorganizowane	przez	Dyrektora	Delegatury	NIK	w	Bia-
łymstoku.

	Warto	przytoczyć	zdanie	z	aktu	założycielskiego	Najwyższej	Izby	
Kontroli	podpisanego	7	lutego	1919	roku	przez	Naczelnika	Państwa	
Polskiego	Marszałka	Józefa	Piłsudskiego:

”NIK	 jest	 władzą	 samodzielną	 i	 powołaną	 do	 stałej	 ,	 a	 wszech-
stronnej	kontroli	dochodów	i	wydatków	państwowych	,	prawidłowo-
ści	administrowania	majątkiem	państwa	oraz	gospodarki	 instytucji,	
zakładów,	 fundacji	 i	 funduszów,	tudzież	 jednostek	samorządowych	
i	miast.	Pozatem	NIK	kontroluje	wszechstronne	wykonanie	budżetu”.

Poseł	Jarosław	Zieliński	wśród	innych	parlamentarzystów	i	pozostałych	
uczestników	uroczystości	90.	rocznicy	utworzenia	Najwyższej	Izby	Kontroli	

–	Białystok,	28	kwietnia	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	z	żoną	Lilianną	wśród	
uczestników	festynu	na	placu	przy	Ośrodku	Kultury	
w	Krasnopolu	9	sierpnia	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	podczas	odsłonięcia	
i	poświęcenia	obelisku	pierwszego	wójta	

Gminy	Krasnopol	Franciszka	Przezwickiego	
	–	Krasnopol,	9	sierpnia	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	i	burmistrz	Sejn	Jan	Stanisław	Kap	wręczają	
nagrody	zwycięzcom	zawodów	i	konkursów	–	Sejny,	19	lipca	2009	roku

Dni Krasnopola

9	sierpnia	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	wraz	z	żoną	
Lilianną	w	obchodach	Dni	Krasnopola,	podczas	których	po	uroczystej	
Mszy	 św.	 w	 kościele	 p.w.	 Przemienienia	 Pańskiego	 został	 odsłonięty	
pomnik	upamiętniający	pierwszego	wójta	Gminy	Krasnopol	Franciszka	
Przezwickiego,	delegata	Samorządu	Terytorialnego	Powiatu	Sejneńskiego	
na	Konferencję	w	Paryżu	w	roku	1919	dla	ustalenia	granicy	państwowej	
w	obszarze	południowej	Suwalszczyzny,	żołnierza	Polskiej	Organizacji	
Wojskowej,	uczestnika	Powstania	Sejneńskiego.	Następnie	poseł	 Jaro-
sław	Zieliński	wziął	udział	w	festynie	przy	Gminnym	Ośrodku	Kultury.

Dni Sejn

19	lipca	2009	roku	Poseł	 Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	obcho-
dach	Dni	Sejn,	które	odbywały	się	w	Sejnach	od	17	do	19	lipca	2009	
roku.	Wraz	z	burmistrzem	Miasta	 Janem	Stanisławem	Kapem	poseł	
wręczył	 dyplomy	 i	 nagrody	 młodzieży	 uczestniczącej	 w	 zawodach	
sportowych	i	konkursach.

więcej	na	stronie:	www.jaroslawzielinski.pl
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Akcja „Krzyś” w Suwałkach

26	 lipca	 2009	 roku	 poseł	 Jarosław	 Zieliński	 wraz	 z	 małżon-
ką	 uczestniczył	 z	 okazji	 święta	 patrona	 kierowców	 –	 świętego	
Krzysztofa	we	Mszy	św.	w	Kościele	p.w.	Św.	Kazimierza	Królewicza	
w	Suwałkach	i	dorocznym	festynie	pod	nazwą	„Akcja	Krzyś”,	który	
tym	razem	odbywał	się	pod	hasłem	„Świeża	woda	zdrowia	doda,	ale	
może	je	odebrać”	.	Przemawiając	do	zgromadzonych	poseł	przywołał	
tragiczną	statystykę	wypadków	drogowych	ze	skutkiem	śmiertelnym	
i	zaapelował	o	przestrzeganie	przepisów	ruchu	drogowego	i	ostrożną	
jazdę,	zwłaszcza	przez	najmłodszych	kierowców,	których	niejedno-
krotnie	na	drodze	ponosi	brawura.

Poseł	Jarosław	Zieliński	na	motocyklu	jednego	z	uczestników	festynu	
podczas	akcji	„Krzyś”	na	placu	Kościoła	p.w.	Świętego	Królewicza	

w	Suwałkach	26	lipca	2009Spotkanie noworoczno – opłatkowe w Grabowie

18	stycznia	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	wraz	z	żoną	Lilianną	uczestniczył	w	spotkaniu	noworoczno	–	opłatkowym	w	Grabowie	koło	
Kolna.	Spotkanie	rozpoczęło	się	uroczystą	Mszą	Św.	w	Kościele	p.w.	św.	Jana	Chrzciciela	w	Grabowie,	którą	koncelebrował	Ksiądz	Biskup	Tadeusz	
Bronakowski.	Dziękując	Księdzu	Proboszczowi	Januszowi	Kubrakowi	–	duszpasterzowi	parlamentarzystów	i	samorządowców	Diecezji	Łomżyń-
skiej	oraz	wójtowi	Gminy	Grabowo	za	zaproszenie	i	zorganizowanie	spotkania	poseł	Jarosław	Zieliński	podkreślił	znaczenie	wspólnej	refleksji	
nad	sprawami	publicznymi	ludzi,	których	zadaniem	z	racji	pełnionych	funkcji	jest	troska	o	wspólne	dobro	w	Rzeczypospolitej.	„Wszystko	wska-
zuje	na	to,	że	rok	2009	będzie	raczej	trudny,	ale	ważne	jest,	aby	każdy	z	nas	zrobił	wszystko,	co	możliwe,	aby	te	trudności	pokonać”.	Uczestnicy	
spotkania	słusznie	odebrali	te	słowa	jako	nawiązanie	do	sytuacji	gospodarczo	–	społecznej	naszego	Kraju	oraz	wezwanie	do	aktywnych	działań	
na	rzecz	jej	poprawy	dla	dobra	obywateli	i	naszej	Ojczyzny.	Jarosław	Zieliński	złożył	wszystkim	zgromadzonym,	ich	rodzinom	oraz	mieszkań-
com	Gminy	Grabowo	i	Powiatu	Koleńskiego	życzenia	noworoczne.

Poseł	Jarosław	Zieliński	z	małżonką	wśród	uczestników	Mszy	św.	
w	Kościele	p.w.	św.	Jana	Chrzciciela	w	Grabowie	18	stycznia	2009	roku

Spotkanie w Kurii Biskupiej i Szkole Podstawowej 
w Drohiczynie

2	marca	2009	 roku	poseł	 Jarosław	Zieliński	 spotkał	 się	w	Drohi-
czynie	z	Biskupem	Ordynariuszem	Diecezji	Drohiczyńskiej	Antonim	
Pacyfikiem	Dydyczem.	Poseł	złożył	na	ręce	Księdza	Biskupa	wyrazy	
ubolewania	w	związku	z	zabójstwem	Księdza	Tadeusza	Krakówko	–
proboszcza	Parafii	p.w.	Św.	Rocha	w	Miłkowicach	Maćkach.	Poseł	zło-
żył	 również	wizytę	w	Szkole	Podstawowej	w	Drohiczynie.	 Podczas	
spotkania	z	udziałem	m.in.	burmistrza	Drohiczyna	Wojciecha	Borzy-
ma	oraz	dyrektor	Doroty	Kowalczuk	poseł	Jarosław	Zieliński	omówił	
problemy	wynikające	z	wprowadzanych	przez	PO	–	PSL	zmian	w	sys-
temie	oświaty	oraz	interesował	się	warunkami,	w	jakich	na	terenie	
miasta	 i	gminy	Drohiczyn	będzie	realizowana	nauka	szkolna	dzieci		
6	–	letnich	w	związku	z	obniżeniem	wieku	obowiązku	szkolnego.

Dni Lipska

24	maja	2009	roku	poseł	 Jarosław	Zieliński	wraz	z	żoną	Lilianną	
uczestniczył	 w	 obchodach	 „Dni	 Lipska”.	 Wziął	 udział	 w	 koncercie	
„Golec	Orkiestra”,	który	zgromadził	 liczną	publiczność	–	mieszkań-
ców	Lipska	i	gości.

Śmierć Ambasadora USA

16	stycznia	2009	 roku	Poseł	 Jarosław	Zieliński	w	 imieniu	Sejmo-
wych	Komisji	do	Spraw	Służb	Specjalnych	(jako	jej	Przewodniczący)	
i	Komisji	Administracji	 i	 Spraw	Wewnętrznych	 (jako	Wiceprzewod-
niczący)	dokonał	wpisu	w	wyłożonej	w	Ambasadzie	Amerykańskiej	
w	Warszawie	Księdze	Kondolencyjnej	w	związku	ze	śmiercią	byłego	
Ambasadora	USA	w	Polsce	Nicolasa	Reya.
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Spotkanie noworoczne w Pałacu Prezydenckim
21	 stycznia	 2009	 roku	 poseł	 Jarosław	 Zieliński	 uczestniczył	 na	

zaproszenie	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	Lecha	Kaczyńskiego	
wraz	z	posłami	i	senatorami	Prawa	i	Sprawiedliwości	oraz	zaproszo-
nymi	gośćmi	w	uroczystym	spotkaniu	noworocznym,	które	odbyło	się	
w	Pałacu	Prezydenckim.

Małżonka	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	Maria	Kaczyńska,	
posłanka	Prawa	i	Sprawiedliwości	Barbara	Marianowska,	posłanka	Prawa	
i	Sprawiedliwości	do	Parlamentu	Europejskiego	Ewa	Tomaszewska,	
pełnomocnik	PiS	w	Augustowie	Barbara	Wierzbicka,	wicemarszałek	Sejmu	
Krzysztof	Putra	oraz	poseł	Jarosław	Zieliński	w	Pałacu	Prezydenckim		
21	stycznia	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński,	ś.p.	Ksiądz	Artur	Śliwowski	proboszcz	Parafii		
p.w.	Niepokalanego	Poczęcia	Najświętszej	Maryi	Panny	w	Wigrach,	Barbara	

Wierzbicka	–	pełnomocnik	Prawa	i	Sprawiedliwości	w	Augustowie,	Marek	
Kubiak	–	Komendant	Główny	Państwowej	Straży	Pożarnej	w	okresie	rządu	

Jarosława	Kaczyńskiego	z	żoną	Eligią	podczas	spotkania	noworocznego	
w	Pałacu	Prezydenckim	21	stycznia	2009	roku

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych 
w Pałacu Prezydenckim

28	 października	 2009	 roku	 poseł	 Jarosław	 Zieliński	 uczestni-
czył	w	Pałacu	Prezydenckim	w	uroczystości	wręczenia	odznaczeń	
państwowych	20	zasłużonym	działaczom	Towarzystwa	Przyjaciół	
Dzieci	z	całej	Polski.	 Jedną	z	osób	odznaczonych	była	żona	posła	
Lilianna	Anna	Zielińska,	członkini	Zarządu	Głównego	TPD	 i	prezes	
suwalskiego	Zarządu	Okręgowego	tej	organizacji,	która	otrzymała	
po	 raz	 drugi	 Złoty	 Krzyż	 Zasługi.	 W	 imieniu	 Prezydenta	 Rzeczy-
pospolitej	 Polskiej	 Lecha	 Kaczyńskiego	 aktu	 dekoracji	 dokonała	
Pani	Prezydentowa	Maria	Kaczyńska,	która	sprawowała	honorowy	
patronat	nad	obchodami	90.	 lecia	działalności	Towarzystwa	Przy-
jaciół	Dzieci.

Poseł	Jarosław	Zieliński	z	żoną	Lilianną	i	synem	
Konradem	podczas	uroczystości	wręczenia	

odznaczeń	państwowych	w	Pałacu	Prezydenckim	
28	października	2009	roku

Ksiądz	Kanonik	Józef	Wiśniewski	–	proboszcz	parafii	p.w.	Świętego	
Ducha	w	Białymstoku,	dyrektor	Szkoły	Podstawowej	nr	47	
w	Białymstoku	Halina	Hapunik	wraz	z	nauczycielkami	i	młodzieżą		
oraz	poseł	Jarosław	Zieliński	z	małżonką	podczas	spotkania	
opłatkowego	w	Białymstoku	11	grudnia	2009	roku	

Spotkanie opłatkowe w Białymstoku

11	grudnia	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	zorganizował	–	zgod-
nie	 z	 wieloletnią	 tradycją	 –	 przedświąteczne	 spotkanie	 w	 Białym-
stoku,	w	którym	uczystniczyło	kilkadziesiąt	osób	pełniących	ważne	
funkcje	w	 instytucjach	rządowych,	samorządowych	 i	organizacjach	
społecznych,	a	 także	osób	prywatnych	współpracujących	z	posłem	
w	sprawach	publicznych.

Program	 artystyczny	 w	 formie	 kolęd	 przygotowała	 młodzież		
ze	Szkoły	Podstawowej	nr	47	w	Białymstoku.
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Spotkanie opłatkowo – noworoczne w Drohiczynie

3	stycznia	2009	roku	na	zaproszenie	Jego	Ekscelencji	Księdza	Biskupa	
Antoniego	Pacyfika	Dydycza	poseł	Jarosław	Zieliński	wraz	z	żoną	Lilian-
ną	uczestniczył	w	spotkaniu	opłatkowo	–	noworocznym	w	Drohiczy-
nie.	Już	po	raz	piętnasty	Biskup	Drohiczyński	zaprosił	do	historycznej	
stolicy	Podlasia	parlamentarzystów,	przedstawicieli	władz	państwo-
wych,	samorządowców,	komendantów	wojewódzkich	i	powiatowych	
Policji,	Państwowej	Straży	Pożarnej,	Straży	Granicznej,	prezesów	ochot-
niczych	straży	pożarnych,	nadleśniczych,	księży,	działaczy	społecznych	
i	kultury	–	„z	terenu	Diecezji	Drohiczyńskiej	i	z	Podlasiem	związanych	
służbowo	lub	sercem”.

Składanie	noworocznych	życzeń	i	śpiewanie	kolęd	zostało	poprzedzone	
wykładem	ks.	dr.	Zbigniewa	Wanata	z	Torunia	pod	charakterystycznym	
tytułem:	„Troska	o	prawe	sumienie	w	perspektywie	życia	społecznego”.

W	tegorocznym,	szesnastym	spotkaniu	Bożonarodzeniowym,	które	
odbyło	się	w	Drohiczynie	4	stycznia	2010	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	
nie	mógł	uczestniczyć	ze	względu	na	obowiązki	związane	z	pracami	
Zespołu	Pracy	Państwowej	Prawa	i	Sprawiedliwości.

Lilianna	i	Jarosław	Zielińscy	łamią	się	opłatkiem	i	składają	życzenia	
Księdzu	Biskupowi	Ordynariuszowi	Diecezji	Drohiczyńskiej	Antoniemu	

Pacyfikowi	Dydyczowi	–	Drohiczyn,	3	stycznia	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	składa	życzenia	nauczycielom,	uczniom	i	ich	
rodzicom	Szkoły	Podstawowej	w	Sejnach	podczas	spotkania	wigilijnego	
21	grudnia	2009	roku

Sptkanie z nauczycielami w Sejnach Sejny w Warszawie

16	grudnia	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	wziął	udział	w	spo-
tkaniu	promocyjnym	książki	Stanisława	Buchowskiego	pt.	„Konflikt	
polsko	–	litewski	o	Ziemię	Sejneńsko–Suwalską	w	latach	1918-1920”,	
które	odbyło	się	w	Muzeum	Niepodległości	w	Warszawie.	Poseł	wyra-
ził	radość,	że	promocja	książki	odbywa	się	w	Warszawie,	ponieważ	
trudna	historia	północo-wschodniej	części	Polski	–	Ziemi	Sejneńskiej,	
Suwalskiej	i	Augustowskiej	powinna	być	szerzej	znana	w	całej	Polsce.	
Dotyczy	to	zwłaszcza	trzech	wydarzeń	z	dwudziestowiecznej	historii:	
Powstania	Sejneńskiego,	Bitwy	Niemeńskiej	i	Obławy	Augustowskiej.

Jarosław	Zieliński	podziękował	burmistrzowi	Sejn	Janowi	Stanisła-
wowi	Kapowi	i	obecnym	na	spotkaniu	przedstawicielom	sejneńskich	
instytucji	za	patriotyczną	postawę	i	podejmowanie	działań	na	rzecz	
utrwalania	pamięci	historycznej	i	umacniania	polskości	na	obecnych	
kresach	Rzeczypospolitej.	Poseł	podkreślał	w	sposób	szczególny	zasłu-
gi	Piotra	Szyryńskiego	oraz	Stanisława	Buchowskiego,	którzy	w	tym	
samym	dniu	otrzymali	w	Pałacu	Prezydenckim	od	Prezydenta	Rzeczy-
pospolitej	Polskiej	Lecha	Kaczyńskiego	odznaczenia	państwowe.

Spotkanie		promocyjne	książki	Stanisława	Buchowskiego	o	Powstaniu	
Sejneńskim	w	Muzeum	Niepodległości	w	Warszawie	16	grudnia	2009	roku



półmetek VI kadencjI Kurier Poselski zima 2010 57

Biuletyn Informacyjny Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego

w
w

w
.jaro

slaw
z

ielin
ski.pl

69 rocznica rozstrzelania członków Tymczasowej 
Rady Ziemi Suwalskiej

27	 kwietnia	 2009	 roku	 poseł	 Jarosław	 Zieliński	 wziął	 udział	
w	obchodach	69.	rocznicy	rozstrzelania	członków	Tymczasowej	Rady	
Ziemi	Suwalskiej	–	pierwszej	podziemnej	organizacji	niepodległościo-
wej	na	Suwalszczyźnie.

Delegacja	Straży	Granicznej	składa	kwiaty	pod	Krzyżem	Papieskim		
obok	Kościoła	p.w.	Bożego	Ciała	w	Suwałkach	13	grudnia	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	składa	kwiaty	w	miejscu	rozstrzelania	członków	
Tymczasowej	Rady	Ziemi	Suwalskiej	–	27	kwietnia	2009	roku

Przemówienie	posła	Jarosława	Zielińskiego	przy	grobie	grupy	kapitana	
Stanisława	Bielickiego	w	lesie	koło	Suwałk	podczas	obchodów	69.	rocznicy	
rozstrzelania	członków	Tymczasowej	Rady	Ziemi	Suwalskiej	–	27	kwietnia	
2009	roku

Z bohaterami i pamięcią historyczną
13 grudnia – haniebna rocznica stanu wojennego

Zgodnie	z	wieloletnią	tradycją	poseł	Jarosław	Zieliński	i	przewodniczący	oddziału	NSZZ	„Solidarność”	w	Suwałkach	Zdzisław	Koncewicz	zor-
ganizowali	13	grudnia	2009	roku	obchody	upamiętniające	haniebną	rocznicę	wprowadzenia	stanu	wojennego	w	Polsce.	Po	Mszy	św.	w	Kościele	
p.w.	Bożego	Ciała	w	Suwałkach	licznie	zgromadzeni	uczestnicy	obchodów	złożyli	kwiaty	pod	Krzyżem	Papieskim	obok	Kościoła.	Nawiązując	do	
informacji	ujawnionych	przez	Instytut	Pamięci	Narodowej	poseł	Jarosław	Zieliński	powiedział,	że	nikt	nie	może	już	mieć	dzisiaj	wątpliwości,	że	
stan	wojenny	był	wielkim	złem,	a	komunistyczne	władze	Polski	działały	w	sposób	haniebny	w	interesie	Związku	Sowieckiego	dla	utrzymania	
swojej	władzy	wydając	wojnę	polskiemu	narodowi.	Ostatnim	punktem	obchodów	było	spotkanie	działaczy	okresu	stanu	wojennego	i	przedsta-
wicieli	współczesnych	środowisk	prawicowych	w	sali	konferencyjnej	domu	parafialnego.	

Poseł	Jarosław	Zieliński	z	małżonką	i	uczestniczące	w	uroczystości	
delegacje	składają	kwiaty	pod	Krzyżem	Papieskim	obok	Kościoła		
p.w.	Bożego	Ciała	w	Suwałkach	13	grudnia	2009	roku

więcej	na	stronie:	www.jaroslawzielinski.pl
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Poseł	Jarosław	Zieliński	oddaje	hołd	bohaterom	walk	w	obronie	Ojczyzny	
pod	Pomnikiem	Niepodległości	w	Grajewie	1	września	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	wśród	uczestników	
przemarszu	ulicami	Nowogrodu	podczas	
obchodów	70-lecia	wybuchu	II	wojny	światowej	
–	12	września	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	z	małżonką	podczas	obchodów	70-lecia	wybuchu	
II	wojny	światowej	w	Nowogrodzie	–	12	września	2009	roku

Obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej 
w Grajewie

1	września	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	wziął	udział	w	uro-
czystościach	upamiętniających	70.	rocznicę	wybuchu	II	wojny	świa-
towej,	które	odbyły	się	w	Grajewie.	Wraz	z	delegacjami	samorządu	
Miasta	 i	 Powiatu	 Grajewskiego,	 kombatantami,	 przedstawicielami	
formacji	mundurowych,	szkół	 i	 innych	instytucji	 i	organizacji	poseł	
złożył	wiązankę	kwiatów	pod	Pomnikiem	Niepodległości	oddając	hołd	
bohaterom	walk	w	obronie	Ojczyzny	oraz	ofiarom	wojny	i	okupacji.

Obchody 70-lecia wybuchu II wojny światowej 
w Nowogrodzie

12	września	2009	roku	poseł	 Jarosław	Zieliński	uczestniczył	wraz	
z	żoną	w	obchodach	70-lecia	wybuchu	II	wojny	światowej,	które	odby-
ły	się	w	Nowogrodzie.	Poseł	w	wystąpieniu	skierowanym	do	uczest-
ników	uroczystości	(duchownych	z	J.E.	Księdzem	Biskupem	Tadeuszem	
Bronakowskim	na	czele,	przedstawicieli	administracji	rządowej	i	insty-
tucji	samorządowych,	służb	mundurowych,	młodzieży	oraz	mieszkań-
ców	Nowogrodu	i	gości)	oddał	cześć	bohaterom	o	wolność	z	wroga-
mi	Polski	z	okresu	II	wojny	światowej	i	okresu	powojennego.	Wobec	
prób	relatywizowania	oceny	wydarzeń	historycznych	Jarosław	Zieliński	
powiedział,	że	dramatycznie	ważnym	zadaniem	wszystkich	Polaków,	
a	w	szczególności	władzy	publicznej,	edukacji,	mediów	i	ludzi	kultury	
jest	zdecydowane	upominanie	się	o	pełną	prawdę	o	najnowszej	histo-
rii	oraz	pamięć	 i	godność	narodową.	Za	skandaliczną,	niebezpieczną	
dla	przyszłości	i	smutną	poseł	uznał	sytuację,	w	której	nie	było	moż-
liwe	podjęcie	przez	polski	Sejm	wspólnej	uchwały	w	rocznicę	inwazji	
sowieckiej	na	Polskę	17	września	1939	roku	z	powodu	haniebnej	auto-
cenzury	ze	strony	wicemarszałka	Stefana	Niesiołowskiego	oraz	klubów	
koalicji	rządowej	PO	–	PSL	i	wspierającego	ją	SLD,	której	celem	jest	chęć	
przypodobania	 się	 Moskwie	 (przypomnijmy,	 że	 większość	 sejmowa	
sprzeciwiła	się	uchwale	przygotowanej	przez	Prawo	i	Sprawiedliwość,	
w	której	–	zgodnie	z	faktami	historycznymi	–	zbrodnia	katyńska	zosta-
ła	nazwana	ludobójstwem,	a	wydarzenia	z	17	września	1939	roku	–	
agresją	sowiecką	na	Polskę).

Uroczysty koncert w Sejmie w 70. rocznicę  
wybuchu II wojny światowej

27	sierpnia	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	wziął	udział	w	uro-
czystym	koncercie	z	okazji	70.	rocznicy	wybuchu	II	wojny	światowej	
poświęconym	 pamięci	 Posłów	 na	 Sejm	 II	 Rzeczypospolitej	 –	 ofiar	
wojny	i	okupacji	1939	–	1945,	który	odbył	się	w	gmachu	Sejmu.

W	czasie	II	wojny	światowej	poniosło	śmierć	ponad	400	polskich	
parlamentarzystów.

W	koncercie	uczestniczył	Prezydent	Rzeczypospolitej	Polskiej	Lech	
Kaczyński,	posłowie	i	senatorowie	oraz	zaproszeni	goście	reprezentu-
jący	najważniejsze	instytucje	życia	publicznego.
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70 rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego
27	września	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	uroczystości	upamiętnienia	70.	rocznicy	utworzenia	Polskiego	Państwa	Pod-

ziemnego,	która	została	zorganizowana	przez	Suwalski	Obwód	Światowego	Związku	Żołnierzy	Armii	Krajowej.	Poseł	–	wraz	z	delegacjami	
kombatantów,	instytucji	samorządowych	i	szkół	–	złożył	kwiaty	pod	pomnikiem	41.	Pułku	Piechoty	Armii	Krajowej	w	Suwałkach	oraz	wygło-
sił	okolicznościowe	przemówienie.	Podkreślił,	że	Polskie	Państwo	Podziemne,	którego	początkiem	było	utworzenie	w	okupowanej	Warszawie	
w	nocy	z	26	na	27	września	1939	roku.	Służby	Zwycięstwu	Polski,	przekształconej	w	listopadzie	1939	w	Związek	Walki	Zbrojnej,	a	następnie	
w	1942	roku	w	Armię	Krajową,	stanowiło	największą	organizację	konspiracyjną	w	Europie.	Było	to	możliwe	dzięki	wychowaniu	patriotycznemu	
pokolenia	II	Rzeczypospolitej.	Polskie	Państwo	Podziemne	miało	swój	rząd	na	emigracji	w	Londynie	wraz	z	jego	delegatem	na	kraj	w	randze	
wicepremiera,	15	podziemnych	departamentów	(ministerstw)	obejmujących	główne	dziedziny	życia,	tajne	szkolnictwo	wszystkich	szczebli	(łącz-
nie	z	nauczaniem	uniwersyteckim,	które	w	czasie	wojny	ukończyło	ponad	10	tys.	studentów),	teatry,	sądownictwo	i	wojsko	–	Armię	Krajową,	
która	liczyła	w	okresie	największego	rozkwitu	ok.	360	tys.	żołnierzy.

Poseł	 Jarosław	Zieliński	oddał	hołd,	cześć	 i	szacunek	wszystkim,	którzy	walczyli	w	okresie	II	wojny	światowej	o	wolność	 i	niepodległość	
naszej	Ojczyzny.

Przemówienie	posła	Jarosława	Zielińskiego	podczas	obchodów		
70.	rocznicy	utworzenia	Polskiego	Państwa	Podziemnego		
–	Suwałki,	27	września	2009	roku

Przemówienie	posła	Jarosława	Zielińskiego	podczas	uroczystości		
64.	rocznicy	Obławy	Augustowskiej	w	Gibach	19	lipca	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	składa	kwiaty	w	miejscu	upamiętniającym	ofiary	
Obławy	Augustowskiej	w	Gibach	19	lipca	2009	roku

Obchody 64. rocznicy Obławy Augustowskiej w Gibach

19	 lipca	2009	roku	poseł	 Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	obcho-
dach	64.	rocznicy	Obławy	Augustowskiej,	które	odbyły	się	w	Gibach.	
Na	wzgórzu	upamiętniającym	zbrodnię	sowiecką	sprzed	64	lat	została	
odprawiona	–	jak	co	roku	–	uroczysta	Msza	św	w	intencji	zaginionych	
i	pomordowanych	w	wyniku	obławy	naszych	rodaków	koncelebrowa-
na	przez	Księdza	Biskupa	Ordynariusza	Diecezji	Ełckiej	Jerzego	Mazura.

Następnie	miały	miejsce	wystąpienia	okolicznościowe,	a	uczestnicy	
obchodów	oddali	hołd	zaginionym	poprzez	złożenie	wieńców	i	kwia-
tów	pod	krzyżem	i	pomnikiem	przypominającym	ich	martyrologię.	Poseł	
Jarosław	Zieliński	powiedział	m.in.,	że	państwo	polskie	(rząd,	Parlament,	
IPN)	 powinno	 w	 sposób	 zdecydowany	 i	 energiczny	 domagać	 się	 od	
władz	rosyjskich	udostępnienia	wszystkich	dokumentów	dotyczących	
tej	zbrodni,	aby	możliwe	było	ukazanie	pełnej	prawdy	o	tych	wydarze-
niach	oraz	podkreślił,	że	w	obławie	augustowskiej	oprócz	NKWD	i	żoł-
nierzy	Armii	Czerwonej	udział	swój	mieli	niestety	także	Polacy:	funkcjo-
nariusze	UB,	aktywiści	PPR,	milicjanci	i	żołnierze	I	Pułku	Praskiego	Ludo-
wego	Wojska	Polskiego.	Zaniedbania	w	dochodzeniu	prawdy	o	Obławie	
Augustowskiej	–	powiedział	Jarosław	Zieliński	–	noszą	piętno	Okrągłego	
Stołu	–	gdyby	tuż	po	odzyskaniu	suwerenności	w	1989	roku	polska	pro-
kuratura	przeprowadziła	śledztwo	w	stosunku	do	znanych	z	 imienia	
i	nazwiska	aktywnych	wykonawców	tamtych	represji,	może	wiedzieliby-
śmy	przynajmniej,	gdzie	jest	miejsce	spoczynku	pomordowanych.
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Obchody 70. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę w Suwałkach

20	września	2009	roku	odbyły	się	w	Suwałkach	uroczystości	upamiętniające	70.	rocznicę	napaści	sowieckiej	na	Polskę	17	września	1939	roku,	
zorganizowane	przez	posła	Jarosława	Zielińskiego	w	porozumieniu	z	Oddziałem	Związku	Sybiraków	w	Augustowie	i	proboszczem	Parafii	p.w.	
Matki	Bożej	Miłosierdzia	w	Suwałkach	Księdzem	Jerzym	Gabrychem.	Po	Mszy	św.	w	intencji	Ojczyzny	w	Kościele	Księży	Salezjanów	uczestni-
cy	uroczystości	złożyli	kwiaty	pod	tablicami	upamiętniającymi	wydarzenia	historyczne	i	martyrologię	Narodu	Polskiego	usytuowanymi	obok	
Kościoła.	Obchody	miały	charakter	regionalny,	uczestniczyli	w	nich	przedstawiciele	środowisk	kombatanckich,	a	zwłaszcza	Sybiracy	i	żołnierze	
Armii	Krajowej,	formacji	mundurowych	(Policji,	Straży	Granicznej,	Straży	Pożarnej,	Służby	Celnej),	harcerze	(Związek	Harcerstwa	Rzeczypospo-
litej	 i	Związek	Harcerstwa	Polskiego)	samorządowcy,	przedstawiciele	organizacji	społecznych,	 instytucji	rządowych	i	samorządowych,	szkół,	
związkowcy	(NSZZ	„Solidarność”),	poczty	sztandarowe	z	Suwałk,	Sejn	i	Augustowa	oraz	licznie	zgromadzeni	parafianie	i	mieszkańcy	Suwałk.

W	wystąpieniu	okolicznościowym	poseł	Jarosław	Zieliński	przypomniał	podstawowe	fakty	historyczne	z	początku	II	wojny	światowej	i	oko-
liczności	agresji	sowieckiej	na	Polskę	17	września	1939	roku.	Przypomniał,	że	agresja	sowiecka	była	wynikiem	porozumienia	zawartego	23	
sierpnia	1939	roku	między	hitlerowskimi	Niemcami	a	Związkiem	Radzieckim,	zwanego	paktem	Ribbentrop	–	Mołotow,	który	dotyczył	podziału	
wpływów	w	Europie	Środkowo	–	Wschodniej.	III	Rzesza	i	Związek	Sowiecki	działając	w	zmowie	dokonały	IV	rozbioru	Polski	–	większość	teryto-
rium	II	Rzeczypospolitej	została	zajęta	przez	ZSRR	(202	tys.	km.	kw.,	tj.	52,1	%	obszaru	przedwojennej	Polski),	drugą	część	(186	tys.	km.	kw.,	tj.	
47,9%)	zajęli	Niemcy.

Poseł	stwierdził,	że	w	interesie	Polski	i	Polaków	leży	upominanie	się	o	prawdziwy	obraz	historii,	która	była	fałszowana	w	okresie	PRL,	a	dzisiaj	
ma	miejsce	powtórna	próba	relatywizacji	i	zniekształcenia	wydarzeń	sprzed	70	lat.	Za	szczególnie	bolesne	uznał	to,	że	trzy	ugrupowania	–	PO,	
PSL,	SLD	–	stanowiące	większość	w	polskim	Sejmie	zablokowały	w	ramach	jakiejś	całkowitej	niezrozumiałej	autocenzury	i	chęci	przypodobania	
się	Moskwie	projekt	rocznicowej	uchwały	Prawa	i	Sprawiedliwości,	w	której	zgodnie	z	prawdą	historyczną	napaść	Związku	Radzieckiego	17	
września	1939	roku	na	Polskę	została	nazwana	agresją,	a	zbrodnia	w	Katyniu	–	ludobójstwem.	Zadaniem	polskiej	edukacji,	ludzi	kultury,	władz	
publicznych	i	wszystkich	Polaków	–	dodał	Jarosław	Zieliński	–	jest	przeciwstawienie	się	fałszowaniu	historii,	bo	z	fałszywego	obrazu	historii	
wyrastają	szkodliwe	postawy	i	fałszywa	świadomość,	a	to	zawsze	źle	służy	i	teraźniejszości,	i	przyszłości

Przemówienie	posła	Jarosława	Zielińskiego	podczas	obchodów		
70.	rocznicy	napaści	sowieckiej	na	Polskę		
–	Suwałki,	20	września	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	z	małżonką	składa	kwiaty	pod	tablicami	
upamiętniającymi	wydarzenia	historyczne	i	miejsca	martyrologii	narodu	

polskiego	obok	Kościoła	p.w.	Matki	Bożej	Miłosierdzia		
w	Suwałkach	–	20	września	2009	roku

20 rocznica utworzenia pierwszego niekomunistycznego rządu

11	września	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	uroczystym	spotkaniu	upamiętniającym	20.	rocznicę	utworzenia	pierwszego	
niekomunistycznego	rządu	premiera	Tadeusza	Mazowieckiego,	które	odbyło	się	–	z	udziałem	uczestników	tamtych	wydarzeń	–	w	sali	posiedzeń	
Sejmu	Rzeczypospolitej	Polskiej.
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Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Suwałkach

3	 maja	 2009	 roku	 poseł	 Jarosław	 Zieliński	 wraz	 z	 żoną	 Lilianną	
wziął	udział	w	miejskich	obchodach	w	216	rocznicy	uchwalenia	Kon-
stytucji	3	Maja.	W	wygłoszonym	przemówieniu	poseł	mówił	o	real-
nym	i	symbolicznym	znaczeniu	Konstytucji	3	Maja	w	ostatnich	dwóch	
stuleciach	w	kontekście	walk	o	niepodległość	i	zachowania	ciągłości	
prawnej	Państwa	Polskiego	oraz	o	nauce	 ,	 jaka	płynie	z	tej	tradycji	
dla	nas	współczesnych	i	dla	przyszłych	pokoleń.	Refleksję	odnoszącą	
się	do	wartości,	 jaką	stanowiło	w	dziejach,	stanowi	dzisiaj	 i	stano-
wić	będzie	zawsze	posiadanie	własnego	niepodległego	państwa	poseł	
zakończył	apelem	,	abyśmy	wszystko,	co	czynimy	w	wymiarze	lokal-
nym,	regionalnym,	krajowym	czy	europejskim	odnosili	do	wspólnej	
troski	o	naszą	Ojczyznę	i	kierowali	się	zawsze	w	sercach	i	umysłach	
przesłaniem	z	epitafium	dedykowanego	Ojczyźnie	przez	jej	bohate-
rów,	którzy	ponieśli	dla	Niej	najwyższą	ofiarę:	„Dla	Ciebie,	Polsko”. Poseł	Jarosław	Zieliński	z	żoną	Lilianną	pod	Dębem	

Wolności	w	Suwałkach	3	Maja	2009	roku

Obchody 89. rocznicy Bitwy Niemeńskiej w Sokółce

4	października	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	na	zaproszenie	Starosty	Sokólskiego	Franciszka	Budrowskiego	i	Burmistrza	Sokółki	Stanisła-
wa	Małachwieja	uczestniczył	w	obchodach	89.	rocznicy	Bitwy	Niemeńskiej.	Po	Mszy	św.	w	Kościele	p.w.	św.	Antoniego	koncelebrowanej	przez	
Księdza	Arcybiskupa	Metropolitę	Białostockiego	Edwarda	Ozorowskiego	uczestnicy	uroczystości	udali	się	pod	Pomnik	Marszałka	Józefa	Piłsud-
skiego,	gdzie	zostały	złożone	wiązanki	kwiatów	i	wygłoszono	okolicznościowe	przemówienia.	Poseł	Jarosław	Zieliński	podziękował	samorządowi	
Miasta	i	Powiatu	Sokólskiego	za	przywracanie	pamięci	o	wydarzeniach	historycznych	i	czynach,	dzięki	którym	mogliśmy	odzyskać	niepodległe	
polskie	państwo	w	granicach	II	Rzeczypospolitej.	Prawda	o	walce	młodego	państwa	polskiego	z	1920	roku	o	zachowanie	niepodległości	z	bol-
szewicką	Rosją	była	w	okresie	PRL	przez	władze	komunistyczne	przemilczana	i	fałszowana.	Dotyczyło	to	w	szczególności	„Cudu	nad	Wisłą”	z	15	
sierpnia	1920	roku	oraz	Bitwy	Niemeńskiej,	stoczonej	przez	polskie	wojsko	z	Armią	Czerwoną	w	dniach	23-28	września	1920	roku	na	wschod-
nich	terenach	Rzeczypospolitej.	Wydarzenia	te	–	powiedział	Jarosław	Zieliński	–	są	wciąż	słabo	znane,	a	wiedza	o	nich	powinna	stanowić	istotny	
segment	świadomości	historycznej	i	współczesnego	patriotyzmu.	Rocznica	Bitwy	nad	Niemnem	obchodzona	jest	tylko	w	dwóch	miastach	–dodał	
poseł	–	w	Sokółce	i	Sejnach,	a	zasługuje	na	to,	aby	stać	się	obok	Bitwy	Warszawskiej	wydarzeniem	przypominanym	w	całej	Polsce.

Poseł	Jarosław	Zieliński	i	inni	uczestnicy	
obchodów	89.	rocznicy	Bitwy	

Niemeńskiej	pod	pomnikiem	Marszałka	
Józefa	Piłsudzkiego	w	Sokółce		

–	4	października	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	składa	kwiaty	pod	pomnikiem	Marszałka	
Józefa	Piłsudzkiego	w	Sokółce	podczas	uroczystości	89.	rocznicy	
Bitwy	Niemeńskiej	(obok	społeczny	dyrektor	biura	poselskiego	
w	Białymstoku	Marek	Danilewicz),	4	października	2009	roku
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Poseł	Jarosław	Zieliński	wśród	uczestników	uroczystości	89.	rocznicy	Bitwy	
Warszawskiej	–	Bielsk	Podlaski,15	sierpnia	2009	roku

Obchody 89. rocznicy Bitwy Warszawskiej 
w Bielsku Podlaskim
15	 sierpnia	 2009	 roku	 poseł	 Jarosław	 Zieliński	 uczestniczył	

w	obchodach	89.	rocznicy	Bitwy	Warszawskiej	 i	Święta	Wojska	Pol-
skiego	w	Bielsku	Podlaskim.

Przemówienie	posła	Jarosława	Zielińskiego	podczas	uroczystości		
89.	rocznicy	Bitwy	Warszawskiej	w	Bielsku	Podlaskim	15	sierpnia	2009	roku

Spotkanie z przedstawicielką Małych Tułaczy z Nowej Zelandii

19	listopada	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	wziął	udział	w	uroczystym	spotkaniu	zorganizowanym	w	polskim	Senacie	w	65.	rocznicę	przy-
bycia	do	Nowej	Zelandii	dzieci	polskich	–	Małych	Tułaczy,	wywiezionych	w	latach	drugiej	wojny	światowej	z	Ojczyzny	na	Syberię.	W	spotkaniu	
uczestniczyli	m.in.	ambasadorowie	Nowej	Zelandii	i	Iranu	w	Polsce,	wiceminister	spraw	zagranicznych	Rzeczypospolitej	Polskiej,	przedstawiciele	
Sejmu	i	Senatu,	wybitni	ludzie	kultury,	sztuki,	nauki	i	filmu.

Główną	bohaterką	spotkania	była	Krystyna	Tomaszyk,	jedna	z	Małych	Tułaczy	z	okresu	wojny,	wywieziona	przez	władze	sowieckie	z	Sokółki,	
gdzie	mieszkała	przed	wojną	Jej	rodzina,	na	Syberię.	Pobyt	Krystyny	Tomaszyk,	z	domu	Skwarko,	w	Senacie	Rzeczypospolitej	Polskiej	związany	
był	z	promocją	Jej	książki	„Droga	i	pamięć.	Przez	Syberię	na	antypody”	poświęconej	–	zgodnie	z	podtytułem	–	gehennie	wojny	i	tułaczce	Pola-
ków	przez	Syberię	i	Persję	na	antypody	–	do	Nowej	Zelandii.

Dwa	dni	wcześniej	–	17	listopada	2009	roku	–	z	inicjatywy	posła	Jarosława	Zielińskiego	w	porozumieniu	z	Biurem	Polonijnym	Kancelarii	Sena-
tu	zostały	zorganizowane	spotkania	Krystyny	Tomaszyk	w	Sokółce	i	Białymstoku.

W	przypadku	Sokółki	był	to	dla	autorki	książki	„Droga	i	pamięć”	sentymentalny	powrót	do	kraju	lat	dziecinnych	(została	wywieziona	z	Sokółki	
na	Syberię,	gdy	miała	8	lat).	Sokólskie	spotkanie	odbyło	się	w	Gimnazjum	nr	1	i	uczestniczyła	w	nim	głównie	młodzież.	Mogło	ono	dojść	do	skut-
ku	dzięki	życzliwości	Burmistrza	Sokółki	Stanisława	Małachwieja.

Zorganizowania	spotkania	w	Białymstoku	podjęło	się	Stowarzyszenie	„Wspólnota	Polska”	oraz	dyrektor	Książnicy	Podlaskiej	 Jan	Leończuk.	
Uczestniczyło	w	nim	wiele	starszych	osób,	dla	których	syberyjskie	losy	Polaków	z	czasu	II	wojny	światowej	są	wciąż	świeżym	i	bolesnym	prze-
życiem	–	osobistym,	rodzinnym	i	patriotycznym.

Autorka	książki	„	Droga	i	pamięć”	Krystyna	Tomaszyk	z	uczestnikami	
spotkania	w	Sokółce	zorganizowanego	przez	posła	Jarosława	Zielińskiego	
w	porozumieniu	z	Biurem	Polonijnym	Kancelarii	Senatu	i	burmistrzem	
Sokółki	Stanisławem	Małachwiejem	–	Sokółka,	19	listopada	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	z	autorką	książki	„Droga	i	pamięć”	Krystyną	
Tomaszyk	w	Senacie	Rzeczypospolitej	Polskiej	19	listopada	2009	roku
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Narodowe Święto Niepodległości w Sokółce

11	listopada	2009	roku	poseł	 Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	obchodach	91.	rocznicy	odzyskania	niepodległości	zorganizowanych	przez	
samorząd	miasta	i	powiatu	w	Sokółce.	Po	uroczystej	Mszy	św.	w	intencji	Ojczyzny	w	Kościele	p.w.	Antoniego	Padewskiego	w	Sokółce	odbyła	się	
patriotyczna	uroczystość	pod	pomnikiem	Marszałka	Józefa	Piłsudzkiego.

Poseł	Jarosław	Zieliński	złożył,	wraz	z	licznymi	delegacjami,	kwiaty	pod	pomnikiem	Marszałka	oraz	wygłosił	okolicznościowe	przemówienie.
”Patriotyzm	–	powiedział	poseł	–	jest	wciąż,	tak	jak	dawniej	i	zawsze,	Polsce	potrzebny.	Można	nawet	powiedzieć,	że	Polsce	dziś	i	Polsce	jutra	

potrzebny	jest	nowy	patriotyzm	oparty	na	kilku	mocnych	filarach.	Pierwszym	z	nich	jest	głębokie	uświadomienie	sobie	tego	daru	i	tej	wartości,	
jakimi	są	wolna	Ojczyzna	i	własne,	niepodległe	państwo.	Drugim	jest	pełna	wiedza	o	dziejach	Narodu	i	Państwa,	znajomość	historii	bez	przekła-
mań,	bez	przemilczeń	i	białych	plam	oraz	związana	z	nią	pamięć	historyczna	i	poczucie	tożsamości	narodowej.	Trzecim	filarem	współczesnego	
patriotyzmu	powinna	być	troska	o	przyszłość	Polski	z	uwzględnieniem	wszystkich	uwarunkowań,	które	mogą	być	dla	niej	szansą,	ale	i	zagro-
żeniem,	w	zależności	od	tego,	na	ile	potrafimy	zatroszczyć	się	o	polski	interes	narodowy.	Dzisiaj	odnosi	się	to	przede	wszystkim	do	tego,	czy	
potrafimy	zadbać	o	należną	pozycję	naszego	kraju	i	polskie	sprawy	w	Unii	Europejskiej”.

Podczas	akademii	okolicznościowej	w	kinie	„Sokół”	w	obecności	kilkuset	mieszkańców	Sokółki	i	Powiatu	Sokólskiego	poseł	Jarosław	Zieliński	
w	sposób	uroczysty	wręczył	w	imieniu	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	Prof.	Lecha	Kaczyńskiego	odznaczenia	państwowe	najaktywniej-
szym	przedstawicielom	mniejszości	tatarskiej	w	Polsce.

Postanowieniem	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	Lecha	Kaczyńskiego	za	zasługi	na	rzecz	społeczności	 lokalnej	Złotym	Krzyżem	Zasłu-
gi	odznaczeni	zostali:	Mirosława	Korycka,	Stefan	Korycki	i	Stanisław	Kossakowski,	zaś	Srebrnym	Krzyżem	Zasługi:	Bronisław	Kuryłowicz,	Alik	
Radecki,	Maciej	Radkiewicz	i	Maciej	Szczęsnowicz.

Przemówienie	posła	Jarosława	Zielińskiego	podczas	Święta	
Niepodległości	w	Sokółce	11	listopada	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	odczytuje	treść	postanowienia	Prezydenta	
Rzeczypospolitej	Polskiej	Lecha	Kaczyńskiego	o	nadaniu	odznaczeń	
państwowych	–	Miejski	Dom	Kultury	w	Sokółce	11	listopada	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	wręcza	w	imieniu	Prezydenta	
Rzeczypospolitej	Polskiej	Lecha	Kaczyńskiego	odznaczenia	
państwowe	Mirosławie	Koryckiej	i	innym	przedstawicielom	
mniejszości	tatarskiej	–	Miejski	Dom	Kultury	w	Sokółce,		
11	listopada	2009	roku
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91. Rocznica Odzyskania Niepodległości Litwy
14	lutego	2009	roku	na	zaproszenie	Konsula	Republiki	Litewskiej	w	Sejnach	Liudvikasa	Milasiusa	poesł	Jarosław	Zieliński	wraz	z	małżonką	

wziął	udział	w	obchodach	91.	Rocznicy	Odzyskania	Niepodległości	Litwy.	Podczas	wystąpienia	zawierającego	życzenia	pomyślnej	przyszłości	
narodowi	i	państwu	litewskiemu	oraz	wszystkim	Litwinom	poseł	powiedział	m.in.:

”Nikt tak dobrze jak naród polski i naród litewski nie zna gorzkiego smaku niewoli i radości odzyskanej wolności. Losy Polaków i Litwinów były w całej 
historii ze sobą ściśle powiązane. Razem walczyliśmy o zachowanie naszej niepodległości i równolegle ją odzyskiwaliśmy. Tak było pod koniec I wojny 
światowej, podobnie w okresie wiosny narodów Europy Środkowo – Wschodniej, gdy dzięki walce polskiej Solidarności możliwe stało się wyzwolenie wielu 
państw spod dominacji sowieckiego imperium. Wierzę, że nasze państwa i narody, kierując się głęboką mądrością wynikającą z dziejów, potrafią dobrze 
wykorzystać wyjątkową szansę rozwoju, jaką mamy we współczesnej Europie”.

Poseł	Jarosław	Zieliński	przemawia	do	
uczestników	uroczystości	91.	Rocznicy	Odzyskania	
Niepodległości	Litwy	–	Sejny,	14	lutego	2009	
roku.	Obok	żona	posła	Lilianna	Zielińska	i	konsul	
Republiki	Litewskiej	Liudvikas	Milasius

Lilianna	i	Jarosław	Zielińscy	wśród	
uczestników	Święta	Niepodległości	

Litwy	w	Sejnach	14	lutego	2009	roku.	
Na	zdjęciu	m.in.konsul	Republiki	

Litewskiej	w	Sejnach	Liudvikas	
Milasiusz	żoną	Laimą,	burmistrz	

Sejn	Jan	Stanisław	Kap,	naczelnik	
Urzędu	Celnego	w	Suwałkach	Andrzej	

Zieliński	i	dyrektor	Muzeum	Ziemi	
Sejneńskiej	Robert	Klucznik	

Odznaczenia państwowe w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej

Mirosława	Korycka	składa	podziękowanie	Prezydentowi	
Rzeczypospolitej	Polskiej	Lechowi	Kaczyńskiemu		

za	nadanie	odznaczeń	państwowych	przedstawicielom	
mniejszości	tatarskiej.	Obok	odznaczeni,	chór	seniorów	

oraz	poseł	Jarosław	Zieliński	i	Starosta	Sokólski	
Franciszek	Budrowski	–	Miejski	Dom	Kultury	w	Sokółce,	

11	listopada	2009	roku
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Narodowe Święto Niepodległości w Suwałkach

Poseł	Jarosław	Zieliński	wspólnie	z	Oddziałem	NSZZ	„Solidarność”	w	Suwałkach	reprezentowanym	przez	przewodniczącego	Zdzisława	Koncewi-
cza	i	działaczami	Prawa	i	Sprawiedliwości	zorganizował,	zgodnie	z	wieloletnią	tradycją,	uroczyste	obchody	Święta	Niepodległości	w	Suwałkach.

Przygotowaniem	do	uroczystości	było	spotkanie,	które	odbyło	się	w	siedzibie	„Solidarności”	po	comiesięcznej	Mszy	św.	w	intencji	Ojczyzny	
w	dniu	8	listopada	2009	roku.

Wypełniły	je	„rozmowy	o	Polsce”	oraz	koncert	pieśni	patriotycznych	Tolka	Jabłońskiego,	suwalczanina	mieszkającego	obecnie	w	Warszawie,	
określanego	bardem	Solidarności	oraz	Prawa	i	Sprawiedliwości.

11	listopada	2009	roku	o	godz.	16:00,	która	została	wyznaczona	w	nawiązaniu	do	próby	pierwszych	obchodów	Święta	Niepodległości	w	tym	
miejscu	w	1980	roku,	pod	Dębem	Wolności	w	Parku	im.	Konstytucji	3	Maja	zostały	złożone	wiązanki	kwiatów	przez	liczne	delegacje	suwalskich	
instytucji	 i	organizacji	oraz	przez	osoby	indywidualne	(m.in.	delegacje	formacji	mundurowych	–	Policji,	Straży	Granicznej,	Państwowej	Straży	
Pożarnej,	Służby	Celnej,	Oddziału	i	komisji	zakładowych	„Solidarności”,	Starostwa	Powiatowego,	radnych	Prawa	i	Sprawiedliwości	z	Rady	Mia-
sta,	Powiatu	i	Województwa	(Leszek	Dec),	szkół	i	innych	instytucji.

Kwiaty	złożył	również	poseł	Jarosław	Zieliński	wraz	z	małżonką	oraz	w	imieniu	posła	do	Parlamentu	Europejskiego	Jacka	Kurskiego	–	Grze-
gorz	Kubaszewski.

Poseł	Jarosław	Zieliński	wygłosił	okolicznościowe	przemówienie,	w	którym	–	podobnie	jak	w	wystąpieniu	w	tym	samym	dniu	podczas	uroczy-
stości	w	Sokółce	–	podkreślił	potrzebę	i	znaczenie	współczesnego	patriotyzmu	opartego	o	wiedzę	i	pamięć	historyczną,	uświadomienie	wartości	
niepodległego	państwa	i	troskę	o	polski	interes	narodowy	w	Unii	Europejskiej:	„Powinniśmy	wszyscy	docenić	dar,	jakim	jest	to,	że	możemy	codzien-
nie	budzić	się	we	własnym	domu.	Naszym	obowiązkiem	jest	zadbać	o	jego	dobro,	o	jego	bezpieczeństwo,	o	jego	przyszłość.	Trzeba	–	nawiązując	
do	słów	i	myśli	Papieża	Jana	Pawła	II	–	wciąż	przywoływać,	chronić	i	rozwijać	to	wielkie	ponadtysiącletnie	dziedzictwo,	któremu	na	imię	Polska”.

Po	zakończeniu	uroczystości	pod	Dębem	Wolności	w	Archiwum	Państwowym	w	Suwałkach	odbyła	się	konferencja	historyczna	zatytułowana	
„I	stała	się	Polska”.	Prof.	Krzysztof	Buchowski	z	Uniwersytetu	w	Białymstoku	przypomniał	zebranym	wydarzenia	z	lat	1918-1920	na	północno-
wschodnich	terenach	Rzeczpospolitej,	które	doprowadziły	do	odzyskania	niepodległości	i	ostatecznego	ukształtowania	granic	państwa	polskiego.

Marcin	Zwolski	z	białostockiego	Oddziału	Instytutu	Pamięci	Narodowej	przedstawił	informacje	na	temat	prób	organizowania	obchodów	Świę-
ta	Niepodległości	w	Suwałkach	w	latach	80-tych	oraz	szykan	i	represji	ze	strony	aparatu	bezpieczeństwa	PRL	i	organów	komunistycznej	władzy	
w	stosunku	do	organizatorów	i	uczestników	tych	uroczystości,	w	tym	młodzieży	skupionej	wokół	opozycyjnego	pisma	„Ława”.

Poseł	Jarosław	Zieliński,	przewodniczący	Oddziału	
NSZZ	„Solidarność”	Zdzisław	Koncewicz	i	inni	
uczestnicy	spotkania	w	siedzibie	„Solidarności”	
w	Suwałkach	8	listopada	2009	roku

Poczet	sztandarowy	suwalskiej	„Solidarności”,	
Lilianna	i	Jarosław	Zielińscy	i	inni	uczestnicy	

obchodów	Święta	Niepodległości	pod	Dębem	
Wolności	w	Parku	im.	Konstytucji	3	Maja	

w	Suwałkach	11	listopada	2009	roku
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90 rocznica Powstania Sejneńskiego

23	sierpnia	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	obchodach	90.	rocznicy	Powstania	Sejneńskiego.	Poseł	odczytał	list	Prezydenta	
Rzeczypospolitej	Polskiej	Lecha	Kaczyńskiego	skierowany	do	organizatorów	i	uczestników	uroczystości	oraz	złożył	w	imieniu	Głowy	Państwa	
wieniec	pod	Pomnikiem	Powstania	Sejneńskiego.	Poseł	podziękował	również	za	zaproszenie	do	udziału	w	Komitecie	Honorowym	obchodów,	
oddał	w	imieniu	własnym	i	obecnego	na	uroczystości	wicemarszałka	Sejmu	Krzysztofa	Putry	hołd	bohaterom	walk	o	niepodległość	Rzeczypospo-
litej	oraz	przynależność	Powiatu	Sejneńskiego	do	Macierzy.	Wraz	z	żoną	Lilianną	poseł	Jarosław	Zieliński	złożył	również	pod	pomnikiem	wiązan-
kę	kwiatów	we	własnym	imieniu.

Poseł	Jarosław	Zieliński	przed	złożeniem	wieńca	w	imieniu	
Głowy	Państwa	czyta	okolicznościowy	list	Prezydenta	
Rzeczpospolitej	Polskiej	Lecha	Kaczyńskiego	skierowany	
do	organizatorów	i	uczestników	90.	rocznicy	Powstania	
Sejneńskiego	23	sierpnia	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	wraz	z	żoną	Lilianną	składa	
wiązankę	kwiatów	pod	pomnikiem	Powstania	

Sejneńskiego	23	sierpnia	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	z	małżonką	
i	wicemarszałek	Sejmu	Krzysztof	Putra	

podczas	Mszy	św.	w	Bazylice	p.w.	Nawiedzenia	
Najświętszej	Maryi	Panny	w	Sejnach		

23	sierpnia	2009	roku

Wcielający	się	w	postać	Marszałka	Józefa	Piłsudzkiego	aktor	Józef	
Zakrzeński	oraz	wicemarszałek	Sejmu	Krzysztof	Putra	i	poseł	Jarosław	
Zieliński	na	balkonie	Pałacu	Biskupiego	w	Sejnach	podczas	uroczystości	
90.	rocznicy	Powstania	Sejneńskiego	23	sierpnia	2009	roku
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Z mieszkańcami Podlasia  
przy nowych inwestycjach
Nowa hala sportowa w Zambrowie

27	lutego	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	otwarciu	hali	sportowej	przy	Zespole	Szkół	Ogólnokształcących	im.	S.	Konarskiego	
w	Zambrowie.	Wysoką	rangę	uroczystości	nadał	udział	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	Lecha	Kaczyńskiego.

Po	zakończeniu	uroczystości	poseł	Jarosław	Zieliński	przesłał	na	ręce	Starosty	Zambrowskiego	Stanisława	Rykaczewskiego,	przewodniczącego	
Rady	Powiatu	Zambrowskiego	Józefa	Dąbrowskiego	oraz	dyrektora	Zespołu	Szkół	Jana	Mariana	Pilcha	specjalne	podziękowanie,	w	którym	napi-
sał	m.in.:

Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystym otwarciu hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie, które miało 
miejsce 27 lutego 2009 roku.

Udział w uroczystości oddania do użytku tego obiektu sportowego, tak bardzo potrzebnego i oczekiwanego przez młodzież i całe środowisko szkolne, 
był również dla mnie jako posła tej Ziemi i człowieka przez wiele lat związanego z edukacją radosnym przeżyciem. Moja radość z ukończenia tego dzieła 
jest tym większa, że od początku towarzyszyłem jego powstawaniu i starałem się je w miarę posiadanych możliwości wspierać.

Czuję się zaszczycony, że mogłem w sposób uroczysty z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego odebrać przygotowany przez 
Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Uczniów grawerton „z wyrazami podziękowania za osobisty wkład i zaangażowanie w budowę 
hali sportowej przy Zespole Szkól Ogólnokształcących w Zambrowie”. Znajdzie się on w moim Biurze Poselskim na honorowym miejscu wśród innych 
znaków wspólnych działań na rzecz dobra wspólnego i będzie mi oraz moim wyborcom i gościom przypominał radość tych wydarzeń.

Wczytując się w przywołane na zaproszeniu zdanie Ojca Świętego Jana Pawła II pragnę życzyć, aby dobre i nowoczesne warunki ćwiczenia sprawności 
ciała stanowiły jednocześnie wsparcie dla kształtowania charakteru uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie i całej zambrowskiej mło-
dzieży, a w konsekwencji przyczyniły się do jej przyszłych sukcesów w dorosłym życiu.

Poseł	Jarosław	Zieliński,	przewodniczący	Rady	
Powiatu	Zambrowskiego	Józef	Dąbrowski,	

wicemarszałek	Sejmu	Jarosław	Kalinowski,	
Ksiądz	Biskup	Tadeusz	Bronakowski,	

wicemarszałek	Sejmu	Krzysztof	Putra,	Ksiądz	
Biskup	Stanisław	Stefanek	Ordynariusz	Diecezji	

Łomżyńskiej	podczas	otwarcia	hali	sportowej	
przy	Zespole	Szkół	Ogólnokształcących	

w	Zambrowie	27	lutego	2009	roku	

Prezydent	Rzeczypospolitej	Polskiej	
Lech	Kaczyński,	poseł	Jarosław	Zieliński,	
wicemarszałek	Sejmu	Krzysztof	
Putra,	Starosta	Zambrowski	Stanisław	
Rykaczewski,	przewodniczący	Rady	Powiatu	
Zambrowskiego	Józef	Dąbrowski	podczas	
otwarcia	hali	sportowej	przy	Zespole	Szkół	
Ogólnokształcących	w	Zambrowie	27	lutego	
2009	roku

więcej	na	stronie:	www.jaroslawzielinski.pl
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Poseł	Jarosław	Zieliński	podczas	przemówienia	z	okazji	przekazania	
do	użytku	nowego	boiska	przy	Zespole	Szkół	Ogólnokształcących	
w	Zambrowie	4	września	2009	roku.	Obok	dyrektor	Zespołu	Szkół	
Ogólnokształcących	w	Zambrowie	Jan	Marian	Pilch

Poseł	Jarosław	Zieliński	i	Starosta	Zambrowski	Stanisław	Rykaczewski		
na	nowym	boisku	przy	Zespole	Szkół	Ogólnokształcących	w	Zambrowie	

	4	września	2009	roku

Nowe boisko sportowe w Zambrowie
4	września	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	uro-

czystym	 przekazaniu	 do	 użytku	 boiska	 sportowego	 zbudowanego	
w	ramach	programu	„Blisko-blisko”	przy	Zespole	Szkół	Ogólnokształ-
cących	w	Zambrowie.

Przewodniczący	Rady	Powiatu	Józef	Dąbrowski,	Starosta	Zambrow-
ski	 Stanisław	 Rykaczewski	 oraz	 reprezentujący	 społeczność	 szkol-
ną	 dyrektor	 Zespołu	 Szkół	 Ogólnokształcących	 Jan	 Marian	 Pilch	
i	przewodniczący	Rady	Rodziców	Waldemar	Gwiazdowski,	wyraża-
jąc	wdzięczność	 za	pomoc	w	pozyskaniu	 środków	 finansowych	na	
budowę	boiska	wręczyli	posłowi	 Jarosławowi	Zielińskiemu	okolicz-
nościowy	grawerton	z	obrazem	boiska	i	wpisem:	„w	podziękowaniu	
za	wkład	w	rozwój	bazy	sportowej	Zespołu	Szkół	Ogólnokształcących	
w	Zambrowie	poprzez	osobiste	 zaangażowanie	 i	 skuteczną	pomoc	
przy	realizacji	stadionu	sportowego”.

Przemawiając	 do	 zgromadzonych	 nauczycieli,	 samorządowców,	
przedstawicieli	duchowieństwa,	rodziców	i	uczniów	Jarosław	Zieliń-
ski	powiedział,	 że	współpraca	z	władzami	 samorządowymi	Powia-
tu	Zambrowskiego,	 które	 tak	wiele	 czynią	na	 rzecz	poprawy	życia	
mieszkańców,	a	w	szczególności	troszczą	się	o	rozwój	oświaty,	 jest	
prawdziwą	przyjemnością,	a	wspólne	działania	przynoszą	konkretne	
efekty.	Poseł	zwrócił	się	do	młodzieży,	aby	korzystając	z	nowoczesnej	
infrastruktury	sportowej	ćwiczyła	nie	tylko	ciało,	ale	 i	kształtowała	
cnoty	swojego	charakteru	zgodnie	z	myślą	Jana	Pawła	II	:	„Niech	ćwi-
czenia	fizyczne	będą	częścią	waszego	poszukiwania	wyższych	war-
tości,	które	kształtują	charakter	i	dają	poczucie	godności	i	sukcesu”.

Nowa droga na Litwę
29	czerwca	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	uro-

czystym	otwarciu	drogi	 łączącej	Polskę	 i	Litwę	w	Burniszkach	koło	
Wiżajn.	 Jest	 to	 jeden	 z	 odcinków	 dróg	 stanowiących	 lokalne	 połą-
czenia	między	Polską	a	Litwą	,	które	zostały	zbudowane	ze	środków	
unijnego	programu	„Rozwój	infrastruktury	drogowej	na	pograniczu	
polsko-litewskim	w	województwie	podlaskim”	i	środków	samorządo-
wych.	W	programie	uczestniczyły	gminy	Puńsk,	Sejny,	Rutka	Tartak	
i	Wiżajny.	Poseł	Jarosław	Zieliński	przyczynił	się	do	zwiększenia	fun-
duszy	europejskich	na	ten	cel,	gdy	okazało	się,	że	przyznane	środki	są	
niewystarczające,	by	zbudować	zaplanowane	odcinki	dróg	o	łącznej	
długości	30	km.

”Nasze	narody	i	państwa	–	powiedział	 Jarosław	Zieliński	podczas	
uroczystości	–	wiele	łączyło	przez	całe	nasze	dzieje.	Przez	kilkadzie-
siąt	lat	po	II	wojnie	światowej	istniały	podziały,	za	które	nie	ponosi-
my	winy.	Dzisiaj	we	wspólnej	przestrzeni	europejskiej	Polska	i	Litwa,	
nasze	państwa,	samorządy	i	obywatele	mogą	i	chcą	ze	sobą	przyjaź-
nie	współpracować.	Ale	do	 tego	oprócz	aspektów	politycznych	czy	
psychologicznych	trzeba	spełnić	jeszcze	jeden	warunek	praktyczny	–	
dotyczy	on	zbudowania	infrastruktury,	w	tym	dróg,	abyśmy	mogli	do	
siebie	przyjeżdżać,	lepiej	się	poznawać,	dokonywać	wymiany	handlo-
wej	i	kulturalnej.	Temu	niewątpliwie	służyć	będzie	oddawany	dzisiaj	
do	użytku	odcinek	drogi,	którego	część	położona	jest	na	terytorium	
Litwy,	a	część	na	terytorium	Polski”.

Poseł	Jarosław	Zieliński,	Wicestarosta	Powiatu	Suwalskiego	Witold	
Kowalewski,	Starosta	Powiatu	Suwalskiego	Szczepan	Ołdakowski	i	wójt	

Gminy	Rutka-Tartak	Jan	Racis	podczas	otwarcia	nowej	drogi	na	Litwę	
w	Burniszkach	29	czerwca	2009	roku
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Nowe boisko sportowe w Rutce Tartak

21	września	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	wziął	udział	w	otwarciu	nowych	boisk	sportowych	zbudowanych	w	ramach	programu	„Moje	
boisko	–	Orlik	2012”	przy	Gimnazjum	i	Szkole	Podstawowej	w	Rutce	Tartak.

Poseł	życzył	wszystkim	uczniom	gminy	Rutka	Tartak,	aby	nowe	obiekty	sportowe	dobrze	służyły	wyrabianiu	sprawności	fizycznej	oraz	kształ-
towaniu	cnót	charakteru.

Nowe boisko i wyremontowany budynek Straży 
Pożarnej w Grajewie

13	listopada	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	uro-
czystości	zakończenia	inwestycji	 i	przekazaniu	do	użytku	przebudo-
wanego	historycznego	budynku	po	Straży	Pożarnej	w	Grajewie	na	cele	
kulturalno-społeczne	oraz	nowego	boiska	przy	Szkole	Podstawowej		
nr	2	i	Gimnazjum	nr	2	w	Grajewie,	zbudowanego	w	ramach	programu	
„Budowa	boisk	wielofunkcyjnych”.

Poseł	pogratulował	władzom	miasta	 i	powiatu	w	Grajewie	sukce-
sów	inwestycyjnych	służących	poprawie	 jakości	życia	mieszkańców	
i	edukacji	młodzieży.	Podkreślił	 również	wartość	dobrej	współpracy	
samorządów	z	innymi	instytucjami,	dzięki	której	osiąganie	celów	spo-
łecznych	jest	dużo	łatwiejsze	oraz	wyraził	radość,	że	w	odrestauro-
wanym	obiekcie	po	Straży	Pożarnej	swoją	siedzibę	i	godne	warunki	
funkcjonowania	znajdzie	kilka	ważnych	i	potrzebnych	mieszkańcom	
Grajewa	instytucji:	Ochotnicze	Hufce	Pracy,	Grajewska	Izba	Historycz-
na,	Ochotnicza	Straż	Pożarna	i	organizacje	kombatanckie.

Poseł	Jarosław	Zieliński	wśród	uczestników	uroczystości	przekazania		
do	użytku	wyremontowanego	budynku	Straży	Pożarnej	i	nowego	boiska	
szkolnego	w	Grajewie	13	listopada	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	wykonuje	rzut	karny	na	nowym	boisku	w	Rutce	
Tartak	21	września	2009	roku

Poseł	Jarosław	Zieliński	wśród	uczestników	uroczystości	przekazania		
nowego	boiska	szkolnego	w	Rutce	Tartak	13	listopada	2009	roku

Burmistrz	Lipska	Małgorzata	Cieśluk,	poseł	Jarosław	Zieliński,	Ksiądz	
Dziekan	Jerzy	Lubak	–	proboszcz	parafii	p.w.	Matki	Boskiej	Anielskiej	

w	Lipsku	i	inni	uczestnicy	uroczystości	otwarcia	boiska	w	Lipsku		
27	listopada	2009	roku

Nowe boisko sportowe w Lipsku

27	listopada	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	uroczy-
stym	otwarciu	boisk	zbudowanych	w	ramach	programu	„Moje	boisko	–	
Orlik	2012”	przy	Zespole	Szkół	Samorządowych	w	Lipsku.

Poseł	pogratulował	władzom	i	mieszkańcom	miasta	nowych	obiek-
tów	 sportowych	 i	 życzył,	 aby	 każdego	 dnia	 od	 rana	 do	 wieczora	
boiska	były	dostępne	dla	młodzieży	i	–	gdy	zechcą	z	nich	korzystać	–	
także	dorosłych.	Jarosław	Zieliński	zachęcał	też	wszystkich	do	dbania	
o	zdrowie	i	sprawność	fizyczną,	bo	stanowią	one	nieocenione	warto-
ści	w	życiu	każdego	człowieka.
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Udział w życiu Kościoła

90-lecie obecności księży Salezjanów 
w Różanymstoku

4	października	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	uro-
czystości	90-lecia	obecności	księży	Salezjanów	w	Różanymstoku.	Po	Mszy	
św.	koncelebrowanej	przez	Księdza	Arcybiskupa	Metropolitę	Białostockie-
go	Edwarda	Ozorowskiego	została	poświęcona	stolarnia	i	kaplica	w	Sale-
zjańskim	Ośrodku	Wychowawczym.	Poseł	Jarosław	Zieliński	przemawiając	
do	zgromadzonych	księży	Salezjanów,	księży	diecezjalnych	Archidiecezji	
Białostockiej	i	gości	świeckich	podziękował	Salezjanom	za	90-letnią	twór-
czą	obecność	w	Różanymstoku	i	pogratulował	rezultatów	ich	działalności	
na	płaszczyźnie	duszpasterskiej,	cywilizacyjnej,	kulturowej	i	edukacyjno	
–	wychowawczej	oraz	życzył	sił,	zapału,	mocy	ducha	i	błogosławieństwa	
Bożego	w	kontynuowaniu	dzieła	wobec	młodzieży,	kształtowania	wiary	
i	patriotyzmu	dla	przyszłości	jej	samej	i	przyszłego	dobra	Rzeczypospo-
litej.	Dodał,	że	przywracanie	dawnej	świetności	unikalnego	kompleksu	
architektonicznego	w	Różanymstoku	i	jego	godnego	stanu	powinno	być	
udziałem	wszystkich,	którzy	mogą	ten	wysiłek	wesprzeć.

Arcybiskup	Metropolita	Białostocki	Edward	Ozorowski,	poseł	Jarosław	
Zieliński	i	inni	uczestnicy	uroczystości	poświęcenia	stolarni	w	Salezjańskim	

Ośrodku	Wychowawczym	w	Różanymstoku	4	października	2009	roku

Arcybiskup	Metropolita	Białostocki	Edward	Ozorowski,	poseł	
Jarosław	Zieliński	i	wicekurator	oświaty	w	Białymstoku	Wiesława	
Ćwiklińska	podczas	uroczystości	90-lecia	obecności	księży	Salezjanów	
w	Różanymstoku	4	października	2009	roku

Beatyfikacja Księdza Michała Sopoćki w Białymstoku
28	września	2008	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	wraz	z	żoną	Lilian-

ną	uczestniczył	w	uroczystościach	beatyfikacyjnych	Błogosławionego	
Michała	Sopoćki	w	Sanktuarium	Miłosierdzia	Bożego	w	Białymstoku.

Jubileusz Święceń Biskupich Księdza Arcybiskupa 
Edwarda Ozorowskiego

26	kwietnia	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	uczestniczył	w	wraz	
z	 żoną	 Lilianną	 oraz	 Dyrektorem	 Biura	 Poselskiego	 w	 Białymsto-
ku	 Markiem	 Danilewiczem	 w	 uroczystości	 związanej	 z	 obchodami	
30-lecia	święceń	Biskupich	Księdza	Arcybiskupa	Edwarda	Ozorowskie-
go,	która	odbyła	się	w	Operze	i	Filharmonii	Podlaskiej	w	Białymstoku.

Nabożeństwo misyjne w Łomży

25	kwietnia	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	wraz	z	żoną	Lilian-
ną	 na	 zaproszenie	 Biskupa	 Tadeusza	 Bronakowskiego	 wziął	 udział	
w	„Nabożeństwie	Misji	 z	posłaniem	młodych	aż	po	krańce	Ziemi”,	
które	 zostało	 odprawione	 w	 Sanktuarium	 Miłosierdzia	 Bożego	
w	Łomży.

więcej	na	stronie:	www.jaroslawzielinski.pl
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Rocznica śmierci Księdza Prałata Jerzego Zawadzkiego
W	dniu	26	kwietnia	2009	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	zorganizował	obchody	2.	rocznicy	śmierci	Księdza	Prałata	Jerzego	Zawadzkiego.	Po	

Mszy	św.	w	Kościele	p.w.	Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa	w	Suwałkach	jej	uczestnicy	udali	się	na	grób	Księdza,	gdzie	zostały	zapalone	znicze	
i	złożone	kwiaty.	Poseł	Jarosław	Zieliński	zaprosił	osoby	,	które	znały	Księdza	Jerzego	na	spotkanie	poświęcone	upamiętnieniu	Jego	życia	i	dzieła.	
Uczniowie	Zespołu	Szkół	Technicznych	–	Marcin	Chrulski	 i	Marcin	Skibowski	zaprezentowali	swoją	pracę	pt.:	„Ksiądz	Jerzy	Zawadzki	i	Szkoła	
Romska”.	Swoimi	wspomnieniami	podzielili	się	również	dr	Andrzej	Dakowicz	,	który	był	wykładowcą	w	Instytucie	Wyższej	Kultury	Religijnej	w	
Suwałkach	–	uczelni	założonej	przez	Księdza	Jerzego	Zawadzkiego	oraz	Marian	Leszczyński	–	były	Prezes	Państwowego	Funduszu	Rehabilitacji	
Osób	Niepełnosprawnych	w	Warszawie.

Uczestnicy	uroczystości	2.	rocznicy	
śmierci	Księdza	Jerzego	Zawadzkiego	
przy	Jego	grobie	na	cmentarzu	
parafialnym	w	Suwałkach.		
Lilianna	i	Jarosław	Zielińscy	składają	
kwiaty	przy	płycie	nagrobnej	zmarłego	
Księdza	26	kwietnia	2009	roku.

Jubileusz kapłański Księdza Jana Urbana 
w Kadzidle

24	maja	2009	roku	Poseł	Jarosław	Zieliński	wraz	z	małżonką	uczest-
niczył	w	uroczystościach	45	–	lecia	święceń	kapłańskich	Księdza	Jana	
Urbana	,	które	odbyły	się	w	Kadzidle	w	województwie	mazowieckim.	
Ksiądz	Jan	Urban	obecnie	mieszka	w	Domu	Księży	Emerytów	w	Łomży,	
swoją	pracą	duszpasterską	związany	jest	m.in.	z	Kadzidłem	i	Filipowem.

Poświęcenie Świątyni Krzyża Świętego w Łomży

14	 czerwca	2009	 roku	poseł	 Jarosław	Zieliński	 z	małżonką	–	na	
zaproszenie	 Biskupa	 Łomżyńskiego	 Stanisława	 Stefanka	 oraz	 Księ-
dza	Kanonika	Andrzeja	Godlewskiego	–	uczestniczył	w	uroczystości	
pobłogosławienia	Świątyni	Krzyża	Świętego	w	Łomży,	wzniesionej	
w	latach	2000	–	2009	jako	wotum	wdzięczności	za	tysiąc	lat	chrześci-
jaństwa	na	Ziemi	Łomżyńskiej.

Ksiądz	Jubilat	Jan	Urban,	Lilianna	i	Jarosław	Zielińscy,	wójt	Gminy	
Filipów	Sylwester	Koncewicz	(w	głębi)	oraz	wójt	Gminy	Kadzidło	

Dariusz	Łukaszewski	podczas	uroczystości	45-lecia	święceń	kapłańskich	
w	Kadzidle	24	maja	2009	roku

Ksiądz	Jubilat	Jan	Urban,	wójt	Gminy	Kadzidło	Dariusz	Łukaszewski	
z	synem	oraz	poseł	Jarosław	Zieliński	z	małżonką	obok	rzeźby	
usytuowanej	na	ulicy	Kadzidła	–	24	maja	2009	roku
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Ksiądz	Biskup	Jerzy	Mazur,	minister	Paweł	Wypych-	
Sekretarz	Stanu	w	Kancelarii	Prezydenta	Rzeczypospolitej	
Lecha	Kaczyńskiego	i	poseł	Jarosław	Zieliński	na	statku		
po	zakończeniu	uroczystości	związanych	z	1000-leciem	
śmierci	św.	Brunona	z	Kwerfurtu

Poseł	Jarosław	Zieliński	z	żoną	Lilianną	
wśród	dostojnych	uczestników	uroczystej	

Mszy	świętej	jubileuszowej	w	Giżycku		
21	czerwca	2009	roku

Giżyckie uroczystości 1000-lecia śmierci 
Brunona z Kwerfurtu
21	 czerwca	 2009	 roku	 poseł	 Jarosław	 Zieliński	 na	 zaproszenie	

Biskupa	Ordynariusza	Diecezji	 Ełckiej	 Jerzego	Mazura	uczestniczył	
wraz	 z	 małżonką	 w	 uroczystej	 Mszy	 św.	 jubileuszowej	 w	 Giżycku	
celebrowanej	 pod	 przewodnictwem	 Legata	 Papieskiego,	 Kardynała	
Józefa	Glempa,	Prymasa	Polski	dla	uczczenia	1000-lecia	męczeńskiej	
śmierci	świętego	Brunona	z	Kwerfurtu,	współpatrona	Diecezji	Ełckiej.

Msza	św.	i	poświęcenie	nowego	ołtarza	w	Katedrze	p.w.	Świętego	
Michała	Archanioła	w	Łomży	22	listopada	2009	roku

Zakończenie obchodów Brunonowych  
i poświęcenie ołtarza w Katedrze Łomżyńskiej

22	listopada	2009	roku	na	zaproszenie	Biskupa	Ordynariusza	Diecezji	
Łomżyńskiej	Stanisława	Stefanka	poseł	Jarosław	Zieliński	wraz	z	mał-
żonką	uczestniczył	w	zakończeniu	uroczystych	obchodów	1000-lecia	
męczeńskiej	śmierci	Św.	Brunona	z	Kwerfurtu	i	poświęceniu	nowego	
ołtarza	w	łomżyńskiej	Katedrze	p.w.	Świętego	Michała	Archanioła

Wicemarszałek	Sejmu	Krzysztof	Putra	i	poseł	Jarosław	
Zieliński	z	żoną	Lilianną	podczas	Mszy	św.	i	poświęcenia	

nowego	ołtarza	w	Katedrze	p.w.	Świętego	Michała	
Archanioła	w	Łomży	22	listopada	2009	roku
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10	stycznia	2010	roku	poseł	Jarosław	Zieliński,	realizując	powinność	wynikającą	z	art.	1,	ust.	2	ustawy	o	wykonywaniu	mandatu	posła	i	sena-
tora	(„Posłowie	i	senatorowie	powinni	informować	wyborców	o	swojej	pracy	i	działalności	organu,	do	którego	zostali	wybrani”)	podsumował	
okres	dwóch	ostatnich	lat	sprawowania	mandatu	poselskiego	w	obecnej	VI	kadencji	Sejmu	Rzeczypospolitej	Polskiej.

Spotkanie	z	wyborcami	i	zaproszonymi	gośćmi	poprzedziła	uroczysta	Msza	św.	w	Kościele	O.O.	Salezjanów	p.w.	Matki	Bożej	Miłosierdzia	w	Suwał-
kach	–	rodzinnej	parafii	posła.	Mszy	świętej	przewodniczył	Ksiądz	Dyrektor	Jerzy	Gabrych	–	proboszcz	Parafii,	przy	udziale	koncelebransów:	Księdza	
Janusza	Kubraka	–	kapelana	parlamentarzystów	i	samorządowców	Diecezji	Łomżyńskiej,	proboszcza	Parafii	p.w.	Św.	Jana	Chrzciciela	w	Grabowie	
(powiat	kolneński)	oraz	Księdza	Ryszarda	Halwy	–	redaktora	naczelnego	czasopisma	„Moja	Rodzina”,	założyciela	i	prezesa	Fundacji	S.O.S.	w	Warsza-
wie,	który	wygłosił	(podobnie	jak	przed	rokiem	w	Białymstoku	w	czasie	jubileuszu	5-lecia	sprawowania	mandatu	poselskiego)	kazanie.

Podczas	spotkania,	które	odbyło	się	w	suwalskiej	restauracji	„	Na	Starówce”	poseł	Jarosław	Zieliński	w	obecności	licznie	zgromadzonych	gości	
(ponad	250	osób)	oraz	środków	publicznego	przekazu	przedstawił	sprawozdanie	z	pracy	poselskiej	w	latach	2007–2009	(od	początku	obecnej	
VI	kadencji	Sejmu,	która	rozpoczęła	się	5	 listopada	2007	roku).	Podsumowanie,	oprócz	statystyki	 liczbowej,	dotyczyło	głównych	kierunków	
aktywności	poselskiej	w	kontekście	aktualnej	sytuacji	politycznej	w	Polsce	i	oceny	działalności	koalicji	rządowej	PO	–	PSL.

Poseł	Jarosław	Zieliński	podziękował	wszystkim	za	współpracę	na	rzecz	dobra	wspólnego	w	Polsce	i	województwie	podlaskim	oraz	zaprosił	
do	wspólnej	aktywności	publicznej	w	2010	roku	podkreślając,	że	jest	to	ważny	rok	wyborczy,	będziemy	bowiem	jesienią	wybierać	na	następną	
kadencję	Prezydenta	Rzeczypospolitej	i	władze	samorządowe	wszystkich	szczebli.

Dziękując	za	zaangażowanie	w	sprawy	publiczne	poseł	zadedykował	uczestnikom	spotkania	koncert	w	wykonaniu	znanego	śpiewaka	(tenor)	
światowej	sławy	Andrzeja	Batora	i	towarzyszącego	mu	zespołu.	Andrzej	Bator,	który	śpiewał	kiedyś	Papieżowi	Janowi	Pawłowi	II,	zaśpiewał	
także	kilka	swoich	pieśni	podczas	Mszy	św.	w	Kościele	p.w.	Matki	Bożej	Miłosierdzia	w	Suwałkach,	nadając	jej	wyjątkowy	charakter.

Na półmetku VI kadencji Sejmu więcej	na	stronie:	www.jaroslawzielinski.pl

Uroczysta Msza św. dziękczynna w Kościele p.w. Matki Bożej Miłosierdzia (rodzinnej parafii posła)  
10 stycznia 2010 roku

Lilianna	i	Jarosław	Zielińscy	składają	dary	
ołtarza	na	ręce	Księdza	Dyrektora	Jerzego	

Gabrycha	-	proboszcza	Parafii	p.w.	Matki	Bożej	
Miłosierdzia	w	Suwałkach

Ministranci	oraz	Lilianna	i	Jarosław	Zielińscy	
niosą	dary	ołtarza

Uczestnicy	Mszy	Świętej
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Kazanie	głosi	Ksiądz	Ryszard	Halwa	-	
Redaktor	Naczelny	czasopisma	„Moja	
Rodzina”,	założyciel	i	prezes	Fundacji	

Ochrony	Życia	S.O.S.	w	Warszawie

Czytanie	Ewangelii	przez	Księdza	Janusza	
Kubraka	-	kapelana	parlamentarzystów	
i	samorządowców	Diecezji	Łomżyńskiej,	

proboszcza	Parafii	p.w.	Św.	Jana	Chrzciciela	
w	Grabowie	(powiat	kolneński)

Andrzej	Bator	śpiewa	psalm

Czytanie	lekcji	przez	Andrzeja	Widlińskiego

Czytanie	lekcji	przez	Grzegorza	Mackiewicza

Msza św. dziękczynna na półmetku VI kadencji Sejmu
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Andrzej Bator i poseł Jarosław Zieliński z żoną Lilianną

Uczestnicy spotkania śpwiewają hymn narodowy zaintonowany przez Andrzeja Batora  

(na zdjęciu między innymi Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko z żoną Anną, 

Lilianna i Jarosław Zielińscy, ksiądz proboszcz Jerzy Gabrych i ksiądz redaktor Ryszard Halwa)

Spotkanie w suwalskiej restauracji “Na Starówce” 10 stycznia 2010 roku

Gratulacje i podziękowanie posłowi Jarosławowi 

Zielińskiemu za współpracę i wspieranie Miasta 

Lipsk składa Burmistrz Malgorzata Cieśluk 

Uczestnicy spotkania „Na Starówce”

Andrzej Bator

Poseł Jarosław Zieliński z żoną Lilianną oraz Andrzej Bator z zespołem
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Gratulacje i podziękowanie za godne sprawowanie 
mandatu posła Jarosławowi Zielińskiemu składa prezes 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło 
w Augustowie Czesław Korenkiewicz

Sprawozdanie z działalności poselskiej w latach 2007–2009

Gratulacje posłowi Jarosławowi Zielińskiemu 
składa dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. Micha-
ła Ludwika Paca w Dowspudzie Jan Kazimierz 

Orłowski z małżonką

Gratulacje posłowi Jarosławowi Zielińskiemu składają Wicestarosta 
Suwalski Witold Kowalewski i radny PiS Rady Powiatu Suwalskiego 
Artur Łuniewski

Poseł Jarosław Zieliński i reprezentanci Sejn: burmistrz Mia-
sta Jan Stanisław Kap, Ks. Dziekan Zbigniew Bzdak, Barbara 

Buchowska, Eugenia Milewska, prezes Sejneńskiego Towa-
rzystwa Opieki nad Zabytkami Robert Klucznik  

i Barbara Miszkiel – członek Towarzystwa


