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Posła Jarosława Zielińskiego i wicestarosty Stanisława Rykaczewskiego, powiat zambrowski

Rozmowa z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosławem Zielińskim
oraz wicestarostą zambrowskim Stanisławem Rykaczewskim

Od dobrej szkoły,
od wychowania
młodzieży zależy nasza
przyszłość, przyszłość
Polski, Europy
i świata
Andrzej Kosicki: Panie Pośle, jest
Pan doświadczonym i aktywnym
parlamentarzystą zarówno na
szczeblu krajowym, jak i w okręgu wyborczym, którym jest województwo podlaskie. Wystarczy
zajrzeć na Pana stronę internetową, by stwierdzić, że jest
Pan szczególnie zaangażowany
w sprawy powiatu zambrowskiego. Z czego to wynika?
Poseł Jarosław Zieliński: Staram
się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki poselskie w Sejmie i jego organach, ale nie zapominam, że mandat posła Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuję dzięki zaufaniu i poparciu
wyborców z województwa podlaskiego, w tym mieszkańców Zambrowa i powiatu zambrowskiego.
W przypadku każdego powiatu,
miasta czy gminy wiele zależy od
współpracy z funkcjonującymi na
ich terenie samorządowcami i osobami zaangażowanymi w lokalne
życie publiczne. Moja aktywność na
terenie powiatu zambrowskiego jest
od lat mocno związana z inicjatywami podejmowanymi przez Pana
Stanisława Rykaczewskiego, w latach
2006-2010 starostę zambrowskiego,
a obecnie wicestarostę i przewodniczącego Komitetu Powiatowego
Prawa i Sprawiedliwości w Zambrowie. To On wielokrotnie zwracał się
do mnie o pomoc w rozwiązywaniu
problemów swojego powiatu, z jego

inspiracji też wspólnie realizujemy
szereg projektów w sferze społecznej.
Panie Starosto, jakie dziedziny
obejmuje ta współpraca poselsko-samorządowa?
Wicestarosta zambrowski Stanisław Rykaczewski: Pan poseł

Jarosław Zieliński wspierał i nadal
wspiera działania samorządu powiatowego w Zambrowie w zakresie inwestycji, uczestniczy w życiu zambrowskiej oświaty, jest inicjatorem
i współorganizatorem konferencji
poświęconych ważnym zagadnieniom społecznym oraz obchodów
rocznic patriotycznych.

Oddanie do użytku boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Zambrowie 4 września 2009 roku. Na zdjęciu od lewej: dyrektor ZSO Jan Pilch,
starosta Stanisław Rykaczewski, poseł Jarosław Zieliński, przewodniczący Rady
Powiatu Józef Dąbrowski, wicestarosta Stanisław Krajewski, przedstawicielka
Kuratorium Oświaty Danuta Radwańska, ks. dziekan Jerzy Samsel, ks. kanonik
Heliodor Sawicki i ks. kanonik Marian Olszewski
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Jakie konkretnie inwestycje udało się zrealizować?

Przekazanie placu pod budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie 2 lipca 2007 roku. Na zdjęciu m.in. śp. Danuta Pilch, Mieczysław Brysacz, dyrektor szkoły Jan Pilch, poseł Jarosław Zieliński i starosta
Stanisław Rykaczewski

Stanisław Rykaczewski: Trzeba tu
wymienić przede wszystkim obiekty
sportowe przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, a mianowicie halę
sportową i wielofunkcyjne boisko.
Pan Poseł pomógł w uzyskaniu funduszy na ich budowę. Ponadto zawsze
mogliśmy liczyć na Jego zaangażowanie, gdy przychodziło rozwiązywać
doraźne kłopoty, co także wymagało środków finansowych. Tak było
w przypadku remontu dachu obiektu
Zespołu Szkół nr 1 w Zambrowie czy
instalacji monitoringu w zambrowskich szkołach.
W kadencji 2006-2010 wykonano remont wraz z termomodernizacją Bursy Szkolnej oraz zagospodarowano teren wokół niej i przy ZSO;
zbudowano nowe chodniki i miejsca
parkingowe. W Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Długoborzu przeprowadzono termomodernizację.
Panie Pośle, na ile łatwiej było
podejmować skuteczne działania
z pozycji rządowej?

Otwarcie nowej hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Zambrowie 27 lutego 2009 roku z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Kaczyńskiego, wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Putry, posła
Jarosława Zielińskiego, starosty Stanisława Rykaczewskiego i przewodniczącego
Rady Powiatu Józefa Dąbrowskiego

Jarosław Zieliński: Było to zdecydowanie łatwiejsze. Środki na inwestycje, o których mówi Pan Starosta, były przyznawane w krótkim, bo
zaledwie dwuletnim, okresie rządów
Prawa i Sprawiedliwości w latach
2005-2007. Szkoda, że nie mogliśmy
kontynuować naszej misji w czasie,
gdy pojawiły się ogromne, jak nigdy

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Zambrowie
26 października 2010 roku z udziałem Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego oraz m.in.
posła Jarosława Zielińskiego, starosty Stanisława Rykaczewskiego i dyrektor szkoły Maryny Łotysz
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dotąd, fundusze z perspektywy unijnej na lata 2007-2013. Jestem przekonany, że udałoby się nam za te pieniądze zrobić dużo więcej niż stało się
to pod rządami ekipy Donalda Tuska.
Wykonywana uczciwie i sprawna
władza to instrument rozwoju kraju
i poszczególnych jego części. W tym
kontekście chciałbym przypomnieć,
że to Pan Stanisław Rykaczewski pełniąc funkcję starosty zambrowskiego,
wraz ze wspierającym Go Zarządem
i Radą Powiatu, zapoczątkował jeszcze jedną ważna inwestycję szkolną,
a mianowicie budowę hali sportowej
przy Zespole Szkół nr 1, którą przekazano do użytku jesienią 2012 roku, ale
jej dokumentacja została sporządzona
w roku 2009, a w czerwcu 2010 roku,
a więc jeszcze przed wyborami samorządowymi, po których Pan Stanisław
Rykaczewski przestał pełnić funkcję
starosty, wykonawca wszedł na plac
budowy. Wszystkie decyzje więc podjęte były za Jego kadencji.
Z dostępnych mi informacji wynika, że inwestycjom tym towarzyszyli i je wspierali nawet Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ś.p. Lech Kaczyński oraz Premier
Jarosław Kaczyński. Za czego to
wynikało?
Jarosław Zieliński: Zarówno Prezydent Lech Kaczyński, jak i Premier
Jarosław Kaczyński - Prezes Prawa
i Sprawiedliwości chętnie patronowali i udzielali swojego wsparcia przedsięwzięciom, które miały pozytywny
wpływ na rozwój kraju, podnosiły
jakość życia Polaków i stwarzały lepsze, nowocześniejsze warunki dla
edukacji młodego pokolenia. Ponadto i Prezydent, i Premier dzięki korzeniom rodzinnym zawsze byli blisko związani z tą ziemią i cieszyli się
z każdego jej sukcesu.
Stanisław Rykaczewski: Czuję się
dumny, że miałem możliwość gościć w naszym powiecie tak wybitne
osoby. Prezydent Lech Kaczyński 13
października 2007 roku uczestniczył
w akcie wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz w uroczystości przekazania
jej do użytku w dniu 27 lutego 2009
roku. Prezes Prawa i Sprawiedliwości

Otwarcie nowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Zambrowie 30 listopada 2012 roku. Na zdjęciu przy ścianie wspinaczkowej: dyrektor szkoły Maryna
Łotysz, biskup łomżyński Janusz Stepnowski, wicestarosta Stanisław Rykaczewski
oraz poseł Jarosław Zieliński
Ksiądz Jana Bosko: „Boisko martwe - diabeł żywy, boisko żywe - diabeł martwy”.

Inauguracja działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie 15 marca 2010 roku. Na zdjęciu: starosta Stanisław Rykaczwski, ks. dziekan Jerzy Samsel,
dyrektor placówki Urszula Dmochowska i poseł Jarosław Zieliński
Jarosław Zieliński: „Wyrażam wdzięczność za pomoc niesioną drugiemu człowiekowi, wymagającą nieustannego mierzenia się z ludzkimi problemami - cierpieniem,
poczuciem bezsilności i krzywdy, bezradnością, bólem, niedostatkiem, niepełnosprawnością, chorobami, wykluczeniem społecznym, samotnością oraz innymi okolicznościami egzystencjalnymi i społecznymi destabilizującymi normalne życie”.

15-lecie Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie 2 lipca 2007 roku
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Koncert noworoczny „Dzieci-dzieciom” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długoborzu 15 stycznia 2009 roku z udziałem starosty Stanisława Rykaczewskiego, wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Putry i posła Jarosława Zielińskiego
Jarosław Zieliński: „Dziękuję Wam za to, że śpiewacie jedni - drugim. W ten sposób
przysparzacie światu dobra, prawdy i piękna”.

Premier Jarosław Kaczyński zaszczycił nas kilkakrotnie swoją obecnością,
m.in 26 października 2010 r. wziął
udział w uroczystości wmurowania
kamienia węgielnego pod budowę hali
sportowej przy Zespole Szkół nr 1.
Po katastrofie smoleńskiej naszą
naturalną potrzebą serca było upamiętnienie ś.p. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego, ś.p. Wicemarszałka
Sejmu Krzysztofa Putry, któremu
także wiele zawdzięczamy i który był
częstym gościem w Zambrowie, oraz
wszystkich ofiar tej tragedii. Wyrazem naszej pamięci i wdzięczności
jest tablica pamiątkowa w Zespole
Szkół Ogólnokształcących, której od4

słonięcia i poświęcenia dokonaliśmy
9 listopada 2010 roku.
Kultywowanie pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych
i umacnianie postaw patriotycznych zajmuje istotne miejsce w Waszej współpracy i działalności na
terenie powiatu zambrowskiego.
Jarosław Zieliński: Wiemy, jak
głęboką rację miał Prymas Stefan
Wyszyński mówiąc, że „naród bez
dziejów, bez historii, bez przeszłości,
staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości”. Wiedza o dziejach własnego
narodu i historyczna pamięć są pod-

10-lecie powiatu zambrowskiego 18 września
Sejmu Krzysztof Putra, biskup łomżyński Sta
czewski, poseł Jarosław Zieliński

stawą patriotyzmu i narodowej tożsamości. Ostatnio, z różnych powodów,
wartości te są szczególnie zagrożone.
Dlatego podejmujemy wspólnie z Panem Przewodniczącym Stanisławem
Rykaczewskim, czasem przy wsparciu innych parlamentarzystów Prawa
i Sprawiedliwości z naszego regionu,
inicjatywy mające na celu pełniejsze
poznawanie historii, bez przemilczeń
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50-lecie Zespołu Szkół nr 1 w Zambrowie 2 czerwca 2010 roku. Na zdjęciach m.in.
ks. biskup Stanisław Stefanek, poseł Jarosław Zieliński, starosta Stanisław Rykaczewski, dyrektor szkoły Maryna Łotysz, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Waldemar Kurpiewski

2009 roku. Na zdjęciu m.in. wicemarszałek
anisław Stefanek, starosta Stanisław Ryka-

i białych plam, oraz propagowanie postaw patriotycznych, zwłaszcza wśród
młodzieży. Organizujemy również merytoryczne konferencje programowe
dotyczące ważnych problemów życia
publicznego – edukacji, polityki prorodzinnej, przyszłości młodzieży w naszej Ojczyźnie. Aby przybliżać bieżące
wydarzenia polityczne, spotykamy
się z członkami i sympatykami Prawa

i Sprawiedliwości oraz mieszkańcami
powiatu zambrowskiego w ramach cyklu spotkań zatytułowanych „Rozmowy o Polsce i regionie”. Niejednokrotnie zapraszamy do Zambrowa naszych
parlamentarzystów z innych części
Polski. Gościli już tutaj posłowie: Sławomir Kłosowski, Marcin Mastalerek,
prof. Józefina Hrynkiewicz, Tomasz
Kaczmarek, Elżbieta Rafalska, Jacek
Sasin. Byli także w Zambrowie: Wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński
i poseł Antoni Macierewicz.
Stanisław Rykaczewski: Zorganizowaliśmy wspólnie z Panem Posłem
Jarosławem Zielińskim już kilka uro-

czystości patriotycznych, m.in. obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego i 94. rocznicy agresji sowieckiej
na Polskę z 17 września 1939 roku.
Poseł Jarosław Zieliński chętnie uczestniczy także w uroczystościach organizowanych przez samorząd naszego
powiatu lub przez Komitet Powiatowy
Prawa i Sprawiedliwości.
Wspólnie, dzięki merytorycznemu zaangażowaniu Pana Posła, zorganizowaliśmy też kilka konferencji.
Chciałbym wspomnieć o konferencji
pt. „Państwo nie może wyzbywać się
odpowiedzialności za polską szkołę”,
która odbyła się 11 marca 2011 roku,
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Święto Szkoły w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie, 29
kwietnia 2013 roku - poseł Jarosław Zieliński, wicestarosta Stanisław Rykaczewski i dyrektor szkoły Jan
Zakrzewski z młodzieżą
Jarosław Zieliński: „Młodzi Polacy również dzisiaj muszą mieć pełną świadomość znaczenia i wielkiego daru,
jakim jest własne wolne i niepodległe państwo”.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: „W trosce o byt
i przyszłość naszej Ojczyzny,odzyskawszy w 1989 roku
możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia
o Jej losie,my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej (...), wdzięczni naszym przodkom za ich pracę,
za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami,
za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie
Narodu i ogólnoludzkich wartościach (...), zobowiązani, by
przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad
tysiącletniego dorobku(...) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej(...)”.

Konferencja oświatowa „Państwo nie
może wyzbywać się odpowiedzialności
za polską szkołę” w Zambrowie 12 marca 2011 roku. Na zdjęciach ks. dziekan
Jerzy Samsel, ksiądz biskup Tadeusz
Bronakowski, poseł Jarosław Zieliński,
poseł Sławomir Kłosowski, wicestarosta Stanisław Rykaczewski i uczestnicy
konferencji
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Konferencja „Jaką Ojczyznę kształtujemy dla młodych pokoleń
Polaków. Diagnoza szans i zagrożeń” w Zambrowie 22 maja 2012
roku. Na zdjęciach wicestarosta Stanisław Rykaczewski, poseł
Marcin Mastalerek, poseł Jarosław Zieliński, ksiądz biskup
Tadeusz Bronakowski, ks. dziekan Jerzy Samsel i uczestnicy
konferencji

Jarosław Zieliński: „Jeżeli władza usuwa
z programów szkolnych Pana Tadeusza i Trylogię, musimy - realizując program - zdobyć
się na rodzaj nieposłuszeństwa i nadal czytać
z młodzieżą utwory Mickiewicza i Sienkiewicza, bo to jest nieredukowalny kanon humanistycznego wykształcenia każdego Polaka
(z wystąpienia do środowiska oświatowego
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, październik
2013 roku).

Konferencja: „Rodzina się liczy.
Polityka rodzinna warunkiem przyszłości narodu oraz rozwoju społecznego i gospodarczego państwa”
w Zambrowie 24 maja 2013 roku

Z listu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego
do uczestników konferencji: „Do tego, aby młode
Polki chciały rodzić w kraju dzieci niezbędne jest
zwalczenie największych bolączek naszego polskiego
życia: braku pracy, mieszkań, należytej opieki zdrowotnej dla matek i dzieci oraz różnorodnych form
wsparcia, dzieki któremu posiadanie większej liczby
dzieci nie oznacza życia w niedostatku”.
Na zdjęciach m.in. wiceprezydent Ostrołęki
Grzegorz Płocha, wiceprezes Związku Dużych
Rodzin „Trzy Plus” Teresa Kapela, poseł Elżbieta Rafalska, poseł Józefina Hrynkiewicz,
poseł Jarosław Zieliński, ksiądz biskup Tadeusz
Bronakowski, wykładowca UKSW w Warszawie
Barbara Wierzbicka, wicestarosta Stanisław
Rykaczewski, radna Rady Miejskiej w Zambrowie Edyta Marchelska, Mirosław Korsan,
Krzysztof Niewiadomski, Waldemar Kurpiewski,
Elżbieta Stańczyk, wiceprzewodnicząca Rady
gminy Zambrów Ewa Chludzińska, wójt gminy
Zambrów Kazimierz Dmochowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu zambrowskiego Henryk
Jaworowski, wicestarosta łomżyński Adam Sowa,
członek Zarządu Powiatu Marek Niewiński, burmistrz Nowogrodu Józef Piątek, Siostry Służki
NMPN z Szumowa i inni uczestnicy konferencji
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Spotkanie z cyklu „Rozmowy
o Polsce i regionie” w Zambrowie
23 marca 2013 roku poświęcone
problematyce bezpieczeństwa
państwa i obywateli
Na zdjęciach m.in.: wicestarosta Stanisław Rykaczewski, poseł Jarosław
Zieliński, stażystka „Radia Nadzieja”
Paulina Korsan, poseł Tomasz Kaczmarek (Agent Tomek), radni Rady
Miejskiej w Zambrowie Edyta Marchelska i Henryk Rykaczewski, ks.
dziekan Jerzy Samsel, przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Sejmiku województwa Podlaskiego Marek Komorowski, dyrektor
Biura Poselskiego Jarosława Zielińskiego w Białymstoku Jędrzej Ignacy
Łucyk, dyrektor Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie Jan
Zakrzewski, radna Danuta Kaczyńska i inni uczestnicy konferencji

Jarosław Zieliński: „Wiedza o przeszłości
jest szczególnie ważna dzisiaj i powinna
stanowić przedmiot wyjątkowej troski,
kiedy ograniczane jest nauczanie historii w polskich szkołach, gdy znajomość
dziejów naszej Ojczyzny jest dalecy niewystarczająca, zwłaszcza wśród młodszego
pokolenia, a polski sejm odrzuca wniosek
Prawa i Sprawiedliwości o ogłoszenie roku
2013 Rokiem Powstania Styczniowego”.

Uroczystość 150-lecia Powstania
Styczniowego, Zambrów, 3 lutego
2013 roku - msza św. w Kościele
p.w. Trójcy Przenajświętszej
w Zambrowie i oddanie hołdu
przed pomnikiem Powstańców
Styczniowych. Na zdjęciach m.in.
wicestarosta Stanisław Rykaczewski, poseł Jarosław Zieliński,
senator Bohdan Paszkowski i inni
uczestnicy uroczystości

Zygmunt Gloger: „Obce rzeczy
wiedzieć dobrze jest, swoje obowiązek”.
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konferencji zatytułowanej „Jaką Ojczyznę kształtujemy dla młodych pokoleń
Polaków. Diagnoza szans i zagrożeń”
z 22 maja 2012 roku oraz o konferencji
pt. „Rodzina się liczy. Polityka rodzinna warunkiem przyszłości narodu oraz
rozwoju społecznego i gospodarczego
państwa”, która odbyła się 24 maja 2013
roku. W spotkaniach tych uczestniczył
ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski.
Panie Pośle, mimo że od kilku lat
zajmuje się Pan głównie bezpieczeństwem państwa i obywateli
oraz służbami mundurowymi, to
jednak nadal często widzimy Pana
w szkołach i z młodzieżą. Nie może
rozstać się Pan z edukacją?
Jarosław Zieliński: I nie mogę, i nie
chcę. Od dobrej szkoły, od wychowania
młodzieży zależy nasza przyszłość, przyszłość Polski, Europy i świata. Ze szkolnictwem i młodzieżą byłem blisko związany przez większą część swojego życia
zawodowego i działalności publicznej.
Za każdym razem, kiedy zabieram
głos na temat oświaty i wychowania,
czy to w Sejmie, w szkołach czy w mediach, staram się formułować przesłania i wnioski, które wynikają z mojego
wieloletniego doświadczenia, wiedzy
i obserwacji. Gdy tylko czas mi na to
pozwala, z przyjemnością przyjmuję
zaproszenia do udziału w spotkaniach
z młodzieżą i środowiskiem oświatowym. Dzięki Panu Staroście jestem dosyć częstym gościem w zambrowskich
szkołach i placówkach oświatowych.
Zdarza się też, że zapraszam uczniów
i nauczycieli do Sejmu. W 2012 roku na
moje zaproszenie gościła w Sejmie młodzież wraz z opiekunami z Gimnazjum,
a następnie z Liceum wchodzących
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie.
Panie Pośle, w tym roku mija 10
lat Pańskiej pracy w Parlamencie. Wasza współpraca dla dobra
powiatu zambrowskiego trwała
praktycznie przez cały ten okres.
W uroczystości jubileuszowej, która odbyła się 19 października 2013
roku na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku uczestniczyli
samorządowcy z całego województwa podlaskiego, ale nie zabrakło
silnej reprezentacji powiatu zambrowskiego.

Koncert słowno-muzyczny „Ave Maria” w Kościele Parafialnym
pw. Ducha Świętego w Zambrowie 5 lipca 2009 roku
Jarosław Zieliński: „Dzięki przeżyciu muzyki i poezji połączonych z modlitwą ku
czci Matki Bożej na pewno wszyscy staniemy się chociaż trochę lepsi”.

Wizyta zambrowskich gimnazjalistów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Zambrowie w Sejmie 10 października 2010 roku - z młodzieżą i nauczycielami
wicestarosta zambrowski Stanisław Rykaczewski i poseł Jarosław Zieliński

Wizyta zambrowskich licealistów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Zambrowie w Sejmie 8 listopada 2012 roku - z młodzieżą i nauczycielami
przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość
Mariusz Błaszczak i poseł Jarosław Zieliński
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Odprawa dziewcząt ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu wyjeżdżających na XII
Światowe Letnie Igrzyska „Special Olimpics” w Chinach,
Zambrów, 14 września 2007 roku

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Zambrowie 18 października 2010
roku. Na zdjęciu poseł Jarosław Zieliński z wyróżnionymi
nauczycielami szkoły: Danutą Krajewską, Robertem Mrozowskim, Anną Średnicką, Zbigniewem Rębisiem, Januszem
Walczukiem i wicedyrektor Danutą Żyznowską
Jarosław Zieliński: „Jan Zamoyski uczył, że takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie, ale dzisiaj wiemy
także , że takie będzie młodzieży chowanie, jaka jest troska
Rzeczypospolitej o nauczycieli i polską szkołę”.

Święto Niepodległości w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie 12 listopada 2007 roku. Na zdjęciu
z młodzieżą poseł Jarosław Zieliński, starosta Stanisław
Rykaczewski i podlaski kurator oświaty Jadwiga Mariola
Szczypiń

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Zambrowie 15 października 2007 roku
- poseł Jarosław Zieliński i senator Bohdan Paszkowski wśród
nauczycieli i dyrektórów szkół

Jarosław Zieliński: „Nic nie zastąpi edukacyjnej misji nauczyciela, jego autorytetu i mądrości. Nauczyciel - przewodnik,
wychowawca, mistrz i przyjaciel młodego człowieka, wspierany przez jego kochających
i zatroskanych rodziców, jest
w stanie przeprowadzić ucznia
przez trudny czas poszukiwania i buntu ku humanistycznej
dojrzałości oraz obywatelskiej
odpowiedzialności dla dobra
jego przyszłego indywidualnego losu i pożytkowi naszej
Ojczyzny”.

Poseł Jarosław Zieliński i starostwa Stanisław Rykaczewski wśród wyróżnionych nauczycieli podczas Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 1 w Zambrowie 13
października 2008 roku
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Poseł Jarosław Zieliński i starosta Stanisław Rykaczewski wśród wyróżnionych nauczycieli podczas Powiatowego Dnia
Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie 12 października 2009 roku

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej śp.
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Zambrowie
9 listopada 2010 roku

Treść inskrypcji na tablicy pamiątkowej: Pamięci Prezydenta
RP Lecha Aleksandra Kaczyńskiego, który zginął 10 kwietnia
2010 r. w katastrofie pod Smoleńskiem
Prezydent Lech Aleksander Kaczyński przyjął honorowy
patronat nad budową tej hali i 13.10.2007 r. wmurował akt
erekcyjny, a 27.02.2009 r. dokonał jej otwarcia.
Samorząd Powiatu Zambrowskiego
Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie
Zambrów, 09.11.2010 r.

Jarosław Zieliński: Jestem dumny z obecności tak wielu ważnych dla
mnie osób uczestniczących w tym
jubileuszowym spotkaniu i zaszczycony tym, co usłyszałem w czasie Ich
wystąpień. Byli wśród nich księża,
liczni przedstawiciele świata nauki
i edukacji, działacze samorządowi
i społeczni, związkowcy, lekarze, reprezentanci formacji mundurowych,

przedsiębiorcy, członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, moi
współpracownicy i przyjaciele. Była to
wyśmienita okazja do podsumowania
minionych 10 lat oraz podziękowania
tym, z którymi dane mi było wspólnie pracować dla dobra publicznego
naszej Ojczyźnie i w regionie. Jestem
wdzięczny Panu staroście i przedstawicielom powiatu zambrowskiego za

obecność i świadectwo przyjaźni również podczas tej uroczystości.
Polsce potrzebna jest wielka
zmiana aksjologiczna, społeczno-gospodarcza i polityczna. Chcemy
wspólnie wnieść nasz wkład w realizację tego dzieła dla dobra Rzeczypospolitej i przyszłych pokoleń
Polaków.
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Obchody 72. rocznicy zbrodni katyńskiej i 2. rocznicy tragedii smoleńskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie 17 kwietnia 2012
roku - kwiaty składają wicestarosta zambrowski
Stanisław Rykaczewski, poseł Jarosław Zieliński,
radny sejmiku Marek Komorowski i dyrektor biura poselskiego Jarosława Zielińskiego w Białymstoku Jędrzej Ignacy Łucyk
Jarosław Zieliński: „Przez kilka dziesiątków lat
trwało kłamstwo katyńskie, od kilku lat trwa
kłamstwo smoleńskie”.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie Jan Pilch, poseł Jarosław Zieliński
i wicestarosta Stanisław Rykaczewski na
boisku przy hali sportowej szkoły, 5 listopada 2013 roku

Jubileusz 10-lecia mandatu poselskiego Jarosława Zielińskiego, Białystok 19 października 2013 roku. Na zdjęciu: dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie Jan Pilch, wicestarosta zambrowski Stanisław
Rykaczewski, radna Rady Miejskiej w Zambrowie Danuta Kaczyńska, b. dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Waldemar Kurpiewski i poseł Jarosław Zieliński z żoną Lilianną

Wydawca: Biuro Poselskie Posła Jarosława Zielińskiego, e-mail: jaroslaw.zielinski@sejm.pl; www.jaroslawzielinski.pl
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