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Rozmowa 

z posłem Jarosławem Zieliń-
skim, przewodniczącym Pod-
laskiego Zespołu Parlamen-
tarnego, członkiem Komitetu 
Politycznego Prawa i Sprawie-
dliwości. 

Pełni pan aktualnie rotacyj-
ną funkcję przewodniczące-
go Podlaskiego Zespołu Par-
lamentarnego. Jakimi pro-
blemami zajmowaliście się 
w tej kadencji? 
Zgodnie z zaproponowa-

nym przeze mnie planem pra-
cy, naszą wspólną uwagę sku-
piliśmy na ważnych dla nasze-
go regionu zagadnieniach: 
na infrastrukturze drogowej, 
infrastrukturze kolejowej oraz 
racjonalnej ochronie Puszczy 
Białowieskiej. 

Zespół składa się z przedsta-
wicieli władzy i opozycji. Czy 
jego działalność ma sens 
w obliczu tak ostrych spo-
rów politycznych? 
Rzeczywiście nie jest to 

sprawa łatwa. Wcześniej sam 
miałem pewien dystans i wąt-
pliwości dotyczące realnych 
możliwości współpracy w tej 
formule pomiędzy parlamen-
tarzystami z różnych opcji po-
litycznych. Postanowiłem jed-
nak podjąć próbę wspólnych 
działań w kilku sprawach, 
ważnych dla przyszłości pół-
nocno-wschodniej części Pol-
ski i jej mieszkańców, tym bar-
dziej, że odnoszące się do nich 
strategiczne rozstrzygnięcia, 
zwłaszcza inwestycyjne, po-
dejmowane są właśnie teraz al-
bo będą zapadały w najbliż-
szym czasie. Mogę powie-
dzieć, że w wysokim stopniu ta 
próba się udała, czego dowo-
dem jest fakt podjęcia przez 
Zespół kilku wspólnych wystą-
pień i stanowisk. Jest to także 
spełnienie oczekiwań wielu 
wyborców z naszego okręgu, 
którzy rozumiejąc przyczyny 
sporu politycznego na szcze-
blu krajowym, jednocześnie 
oczekują współdziałania wy-
branych przez siebie reprezen-
tantów w sprawach regional-
nych. Ale powtórzę: nie jest to 
łatwe, tym bardziej, że w dys-

kusji i wypracowywaniu 
wspólnego stanowiska nie na-
leży pomijać prawdy o tym, co 
kto robił w danym obszarze 
dotychczas. 

Które z tych wspólnych dzia-
łań uważa pan za najważniej-
sze? 
Niewątpliwie najważniejszą 

sprawą jest doprowadzenie 
do powszechnie oczekiwanej 
korekty sieci dróg ekspreso-
wych w województwie podla-
skim, polegającej na podjęciu 
decyzji o budowie drogi eks-
presowej na odcinku Białystok 
– Augustów - do połączenia 
z drogą S61 w miejscowości 
Raczki. Wcześniej domagałem 
się tego w swoich wystąpie-
niach poselskich, czynili to tak-
że pojedynczo niektórzy inni 
parlamentarzyści, teraz przed-
stawiliśmy wspólnie i w spo-
sób wyczerpujący wszystkie 
przemawiające za tym argu-
menty. 

Jak doszło do tego, że drogi 
tej nie ma w rządowym pla-
nie budowy dróg ekspreso-
wych? 
Przyczyną i źródłem tego 

problemu jest decyzja podjęta 
przez rząd PO-PSL w paździer-
niku 2009 roku o zmianie prze-
biegu dróg ekspresowych 
w północno-wschodniej Pol-
sce, w wyniku której zmienio-
no przebieg drogi Via Baltica 
z trasy Ostrów Mazowiecka – 
Zambrów – Białystok - Augu-

stów – Suwałki – granica pań-
stwa w Budzisku na trasę 
Ostrów Mazowiecka – Łomża – 
Ełk – Suwałki – granica państwa 
w Budzisku. Przerwano wtedy 
w przypadkowym miejscu – 
w Katrynce – rozpoczętą już 
budowę drogi ekspresowej Bia-
łystok – Augustów, a zagwaran-
towaną na budowę tej drogi 
kwotę 1 mld 840 mln zł prze-
znaczono na inne inwestycje. 
Nikt wtedy jednak nie sądził, że 
w docelowej sieci dróg ekspre-
sowych może zabraknąć odcin-
ka Białystok – Augustów. Szan-
se na to związane były z drugą 
ważną międzynarodową drogą 
Via Carpatia, która miała prze-
biegać wzdłuż wschodniej gra-
nicy Polski. 

Miała ona przebiegać po śla-
dzie drogi krajowej nr 19. Jak 
ma się do tego odcinek drogi 
krajowej nr 8 Białystok – Au-
gustów? 
Międzynarodowa droga 

szybkiego ruchu Via Carpatia 
miała łączyć Saloniki w Grecji 
z Kłajpedą na Litwie, a na tere-
nie Polski miała przebiegać 
od Barwinka na granicy pol-
sko-słowackiej, przez Rzeszów 
– Lublin – Białystok po śladzie 
drogi krajowej nr 19, a od Białe-
gostoku – po śladzie drogi kra-
jowej nr 8 przez Augustów, Su-
wałki do granicy z Litwą i dalej 
do Kłajpedy. Twórcą tej kon-
cepcji i budowy drogi Via Car-
patia o tym przebiegu był Pre-
zydent Rzeczypospolitej Pol-

skiej prof. Lech Kaczyński. Nie-
dawno tej arterii, której odcin-
ki w południowej części Polski 
są już oddawane do użytku, 
słusznie i w sposób uzasadnio-
ny nadano imię Prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego. W naszym 
województwie jako pierwszy 
z wnioskiem w tej sprawie wy-
stąpił Prezes Izby Przemysło-
wo-Handlowej pan Witold 
Karczewski. 
Aby jednak w pełni zrealizo-
wać zamysł i wolę śp. prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego, 
trzeba przywrócić jej przebieg 
od Białegostoku przez Augu-
stów do połączenia z drogą 
ekspresową S61 w Raczkach 
i do granicy państwa w Bu-
dzisku, zgodnie z deklaracją 
podpisaną w Łańcucie 27 paź-
dziernika 2006 roku w obecno-
ści Lecha Kaczyńskiego przez 
ministrów transportu Litwy, 
Polski, Słowacji i Węgier. Do te-
go projektu przystąpiły później 
także inne kraje (Rumunia, 
Bułgaria, Grecja). Z niezrozu-
miałych powodów 19 maja 
2016 roku wpisano do rozpo-
rządzenia Rady Ministrów 
obecną drogę nr 65 Białystok 
(Knyszyn) – Ełk jako ekspreso-
wy odcinek łączący drogi Via 
Baltica i Via Carpatia, pomija-
jąc najkrótsze i pierwotnie pla-
nowane połączenie Białystok – 
Augustów. 

Jakie argumenty, poza swo-
istym testamentem Lecha 
Kaczyńskiego, powinny 
przekonać rząd do drogi 
ekspresowej Białystok – Au-
gustów? 
Jest to najkrótsze połączenie 

dróg S8, S19 i aglomeracji biało-
stockiej z Litwą, krajami bałtyc-
kimi i Skandynawią. Droga eks-
presowa na tym odcinku oddali 
groźbę wykluczenia komunika-
cyjnego, a nawet cywilizacyjne-
go części województwa podla-
skiego, w tym Augustowa jako 
miasta uzdrowiskowego i let-
niej turystycznej stolicy regionu 
oraz będzie stanowiła istotny 
czynnik jego rozwoju. 
Ale jest jeden parametr, który 
powinien mieć znaczenie decy-
dujące. Nie da się go zakwestio-
nować, bo ma charakter obiek-
tywny i jest on wszędzie 
uwzględniany przy planowaniu 
inwestycji drogowych – w Pol-
sce, w Europie i na świecie. 
Tym czynnikiem jest średnie 
dobowe natężenie ruchu. Mini-
ster infrastruktury Andrzej 

Adamczyk podczas jednej z wi-
zyt w województwie podlaskim 
słusznie powiedział, że drogi 
trzeba budować tam, gdzie są 
najbardziej potrzebne. W pełni 
się z nim zgadzam. I właśnie 
mamy najświeższe badania na-
tężenia ruchu, przeprowadzane 
przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad z taką 
dokładnością raz na pięć lat. 
Otóż to natężenie ruchu mie-
rzone na drodze Białystok – Au-
gustów w miejscowości Sucho-
wola było w 2020 roku 6 razy 
większe niż na drodze Białystok 
– Ełk mierzone w miejscowości 
Osowiec. Przez Osowiec przeje-
chało średnio na dobę 844 po-
jazdów ciężarowych z przycze-
pami i naczepami (tzw. tirów), 
zaś przez Suchowolę 5000 po-
jazdów ciężarowych. Wszyscy 
doświadczeni znawcy zagad-
nień transportowych, z którymi 
rozmawiałem, uważają, że nikt 
odpowiedzialny nie podejmie 
decyzji inwestycyjnych lekce-
ważąc takie dane. 

Czy udało się więc już prze-
konać do tej decyzji ministra 
infrastruktury? Czy wierzy 
pan, że zabiegi w tej sprawie 
zakończą się pozytywnie? 
Istnieją mocne przesłanki 

pozwalające sądzić, że tak się 
ostatecznie stanie, bo przema-
wiają za tym obiektywne argu-
menty. Ale wszystko jest jesz-
cze w toku. Do niedawna wa-
riantu drogi ekspresowej Biały-
stok – Augustów w ogóle nie 
brano pod uwagę. Swój skutek 
przynoszą powoli również 
działania Podlaskiego Zespołu 
Parlamentarnego. Istotne zna-
czenie miały liczne wystąpie-
nia samorządowców, organiza-
cji społecznych i gospodar-
czych, podejmowane zarówno 
z własnej inicjatywy, jak 
i w trybie przeprowadzonych 
niedawno przez Ministerstwo 
Infrastruktury konsultacji pu-
blicznych. O uzupełnienie sieci 
dróg ekspresowych na terenie 
województwa podlaskiego 
o drogę ekspresową Białystok – 
Augustów – Raczki złożono 
706 wniosków, z czego 61 to 
wnioski instytucji, a 645 to 
wnioski obywateli. Teraz już 
ministerstwo nie będzie mogło 
tak jak dotychczas używać ar-
gumentu, że za drogą Biały-
stok – Ełk przemawiają liczne 
wystąpienia samorządowców, 
bo liczniejsze dotyczą drogi 
Białystok – Augustów. Waż-

nym dokumentem, na który 
czekamy, będzie Studium 
techniczno-ekonomiczno-śro-
dowiskowe zlecone przez 
GDDKiA. Mam nadzieję, że bę-
dzie ono korzystne dla drogi 
Białystok – Augustów. 

Zmieńmy temat. Polski Ład 
miał dać wiatr w żagle dla 
gospodarki, ale i dla rządu. 
Tymczasem jest spore za-
mieszanie ze zmniejszony-
mi wynagrodzeniami w bu-
dżetówce. Kto za to odpo-
wiada? Jak szybko problem 
zostanie wyjaśniony? 
Polski Ład to wielki projekt, 

nie na jeden rok, ale na całą 
dekadę. Obejmuje on różne 
aspekty gospodarcze, społecz-
ne, finansowo-podatkowe 
i rozwojowe. Tylko w pierw-
szej edycji na inwestycje stra-
tegiczne, realizowane przez 
samorządy, rząd przyznał 
ogromną i niespotykaną dotąd 
kwotę prawie 24 mld zł. Woje-
wództwo podlaskie otrzymało 
z tej sumy historycznie naj-
większą dotację w wysokości 1 
mld 200 mln zł. Obecnie trwa 
drugi nabór wniosków 
na kwotę 20 mld zł w skali kra-
ju. W niedługim czasie wszy-
scy będziemy korzystać 
z efektów tych inwestycji, któ-
re podniosą jakość codzienne-
go życia mieszkańców, 
zwłaszcza naszego regionu, 
przez dziesiątki lat niespra-
wiedliwie traktowanego 
przy podziale środków z bu-
dżetu centralnego. Jeśli chodzi 
o zmianę systemu podatkowe-
go, to według założeń miał być 
on korzystny lub neutralny dla 
zdecydowanej większości po-
datników, w tym dla osób po-
bierających świadczenia eme-
rytalne i mniej zarabiających. 
Jeżeli chodzi o zamieszanie, 
które powstało po wypłaca-
nych z „góry” wynagrodze-
niach w oświacie i służbach 
mundurowych, mamy na-
tychmiastową reakcję rządu 
i deklarację korekty przepi-
sów, które pozwolą na szybkie 
wyrównanie niesłusznie po-
mniejszonych pensji. Przyczy-
ny tego zamieszania powinny 
być dokładnie wyjaśnione. 
Ufam, że zaistniałe niedogod-
ności zostaną szybko napra-
wione, straty zrekompenso-
wane, a osoby odpowiedzial-
ne poniosą konsekwencje. 

ciąg dalszy na str 19
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Jarosław Zieliński: Najważniejszą sprawą jest doprowadzenie 
do powszechnie oczekiwanej korekty sieci dróg ekspresowych
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Zieliński: Drogi trzeba budować tam,  
gdzie są najbardziej potrzebne
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1 stycznia weszła w życie 
ustawa o ochotniczych stra-
żach pożarnych, która wpro-
wadza m.in. świadczenie ra-
townicze jako dodatek 
do emerytury strażaków 
OSP, którzy przez co najmniej 
25 lat (mężczyźni) i 20 lat (ko-
biety) brali czynny udział 
w akcjach ratowniczo-gaśni-
czych. Czy nie będzie proble-
mów z jej interpretacją?  
Przede wszystkim trzeba 

podkreślić, że wreszcie udało 
się zrealizować wieloletnie 
oczekiwanie strażaków ochot-
ników dotyczące dodatku 
do emerytury za ich udział 
w działaniach ratowniczo-ga-
śniczych. Wiele opcji politycz-
nych to obiecywało, ale żadna 
z nich, kiedy była u władzy, 
łącznie z PSL-em, który najgło-
śniej o tym mówił, tego nie 
spełniła.     
Uczyniliśmy to dopiero my ja-
ko Prawo i Sprawiedliwość. To 
się druhom strażakom należy 
za ich zaangażowanie i ofiar-
ność w niesieniu pomocy in-
nym oraz ratowaniu życia 
i zdrowia ludzi, mienia i środo-
wiska, zgodnie z ich piękną 
i szlachetną dewizą „Bogu 
na chwałę, ludziom na poży-
tek”. Świadczenie ratownicze 
w wysokości 200 zł miesięcz-
nie, corocznie waloryzowanej, 
będzie przysługiwało jako do-
datek do emerytury strażakowi 
ratownikowi OSP, który czyn-
nie uczestniczył przez co naj-
mniej 25 lat w działaniach lub 
akcjach ratowniczych (w przy-
padku kobiet 20 lat) i osiągnął 
65 lat życia (w przypadku ko-
biet 60 lat). Będzie on wypłaca-
ny z budżetu państwa na pod-
stawie decyzji Komendanta Po-
wiatowego (Miejskiego) PSP, 
podejmowanej w oparciu o po-
twierdzenie wydane przez wój-
ta gminy (burmistrza, prezy-
denta miasta) lub dokumenta-
cji prowadzonej przez PSP. Do-
dajmy, że przez „czynne 
uczestnictwo”, zgodnie z usta-
wą, należy rozumieć bezpo-
średni udział co najmniej raz 
w roku w działaniach ratowni-
czych, co w przypadku aktyw-
nego strażaka łatwo można 
udowodnić. Z interpretacją 
ustawy nie powinno być więc 
problemów, zresztą szczegóły 
zostaną uregulowane w rozpo-
rządzeniu Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji. 

Druga wasza kadencja wy-
gląda jak tor przeszkód. Pan-
demia, podwyżki cen energii 
i gazu, a teraz inflacja. Widzi 
pan wyjście z tego labiryn-
tu? 
Rzeczywiście sporo proble-

mów spiętrzyło się w jednym 
czasie. Problemy te dotyczą 
nie tylko Polski, ale także in-
nych krajów i wystąpiłyby one 

niezależnie od tego, kto byłby 
przy władzy. Część z nich ma 
swoje źródła międzynarodo-
we, jak choćby wzrost cen 
energii i gazu, na który wpływ 
ma polityka klimatyczna Unii 
Europejskiej, związana z opła-
tami za emisję CO2 oraz speku-
lacje cenowe gazu wywołane 
przez rosyjski Gazprom. 
Z obiektywnych ocen, dokony-
wanych przez zewnętrzne in-
stytucje, wynika, że na tle in-
nych krajów europejskich Pol-
ska nie najgorzej radzi sobie 
z tymi sytuacjami kryzysowy-
mi, a warto dodać, że musimy 
walczyć dodatkowo z jeszcze 
jednym zagrożeniem – zagro-
żeniem bezpieczeństwa ze 
wschodu na granicy polsko-
białoruskiej. Rząd podejmuje 
wszelkie możliwe działania, 
żeby z tych wszystkich stanów 
kryzysowych wyjść jak naj-
szybciej i z jak najmniejszymi 
stratami. Kolejne i skuteczne 
tarcze antykryzysowe, związa-
ne z pandemią koronawirusa, 
które wsparły przedsiębiorców 
i pomogły ochronić miejsca 
pracy, obniżka akcyzy i podat-
ku VAT na paliwo, energię, gaz 
i ogrzewanie, tarcza antyinfla-
cyjna, potężne środki na samo-
rządowe inwestycje strategicz-
ne w ramach Polskiego Ładu – 
to tylko niektóre działania rzą-
du Prawa i Sprawiedliwości 
w tej obiektywnie trudnej dla 
wszystkich sytuacji. Potrzebna 
jest jednak odpowiedzialna 
postawa wszystkich obywateli, 
także opozycji, choćby w za-
kresie walki z epidemią czy re-
prezentowania polskiej racji 
stanu w kontaktach zewnętrz-
nych, np. wobec Unii Europej-
skiej. Jestem przekonany, że 
gdyby nie było – zresztą całko-
wicie bezpodstawnych –  do-
nosów na własny kraj ze strony 
opozycji, nie mielibyśmy dzi-
siaj problemów z uzyskaniem 
należnych Polsce środków 
unijnych w ramach Krajowego 
Planu Odbudowy. Sądzę, że 
jednak mimo wszystko uda się 
nam przezwyciężyć stany kry-
zysowe i wejść na drogę szyb-
kiego rozwoju, który będzie 

skutkował wzrostem jakości 
życia Polaków. 

Coraz głośniej mówi się 
o zmianach w rządzie. Czy za-
mierza pan wrócić do Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, czy mo-
że już jest pan zniechęcony 
atakami medialnymi? 
Skład rządu kształtuje pre-

mier w porozumieniu z zaple-
czem politycznym, czyli wła-
dzami Prawa i Sprawiedliwo-
ści, które wygrało wybory. Ja 
o powrót do rządu nie zabie-
gam. Pełniłem po pierwszym 
zwycięstwie Prawa i Sprawie-
dliwości w 2005 roku funkcję 
wiceministra edukacji i nauki, 
a następnie wiceministra 
spraw wewnętrznych i admi-
nistracji, którą sprawowałem 
również przez całą kadencję 
w latach 2015-2019. Mam wiel-
ką satysfakcję z tego, co udało 
się w tym czasie zrobić dla 
bezpieczeństwa w Polsce 
i służb za to bezpieczeństwo 
odpowiedzialnych. Atakami 
medialnymi, których do-
świadczałem, nie jestem znie-
chęcony, bo wiem przez kogo 
i za co byłem atakowany. Czas 
pokazał, że to ja miałem rację, 
a nie ci, którzy usiłowali mnie 
zdyskredytować, używając 
przy tym często karygodnych 
metod. Trzeba pamiętać, że 
nie atakuje się słabych albo 
tych, którzy nic nie robią. 

Jako wiceminister spraw 
wewnętrznych i administra-
cji stawiał pan na odbudowę 
i wzmocnienie służb mundu-
rowych. Czy udało się osią-
gnąć ten cel? 
Zdecydowanie tak. Przede 

wszystkim dzięki ustawie 
o modernizacji służb mundu-
rowych na lata 2017-2020, ale 
także dzięki konsekwentnej re-
alizacji programu Prawa i Spra-
wiedliwości w zakresie bezpie-
czeństwa wewnętrznego, któ-
rego w tej części byłem auto-
rem. Dzięki ustawie moderni-
zacyjnej, której przygotowanie 
i realizację nadzorowałem, 
zbudowaliśmy nowe obiekty 
infrastruktury służb munduro-
wych: komendy, komisariaty, 
posterunki, jednostki ratowni-
czo-gaśnicze, strażnice, pla-
cówki Straży Granicznej, wieże 
obserwacyjne, zaplecza logi-
styczne, dokonaliśmy zakupu 
uzbrojenia, środków łączności, 
wymieniliśmy na nowy jedną 
trzecią sprzętu transportowe-
go w Policji, Państwowej Stra-
ży Pożarnej i Straży Granicznej, 
w sposób znaczący podnieśli-
śmy uposażenia funkcjonariu-
szy i wynagrodzenia pracowni-
ków tych służb. Zakupiliśmy 
także dla jednostek OSP w ca-
łej Polsce kilka tysięcy samo-
chodów ratowniczo-gaśni-
czych. Odtworzyliśmy znacz-
ną część posterunków policji 

w mniejszych miejscowo-
ściach, masowo polikwidowa-
nych za rządów PO-PSL. Tylko 
w województwie podlaskim 
reaktywowaliśmy 16 posterun-
ków (w Piątnicy, Szepietowie, 
Michałowie, Bakałarzewie, 
Czyżewie, Czarnej Białostoc-
kiej, Szumowie, Knyszynie, 
Wiźnie, Mielniku, Tykocinie, 
Zaściankach, Raczkach, Sło-
bódce, Grodzisku i Sztabinie), 
dla wielu posterunków budu-
jąc nowe obiekty. 
Służby MSWiA w okresie, kie-
dy je nadzorowałem, zostały 
zdecydowanie wzmocnione. 
Wszystkie wielkie imprezy kra-
jowe i międzynarodowe, jakie 
odbywały się w Polsce w latach 
2015-2019 były bezpieczne, po-
czynając od światowych Dni 
Młodzieży i Marszu Niepodle-
głości. Polacy mieli wysokie 
poczucie bezpieczeństwa, 
a policja – realizując moje ha-
sło: „Policja blisko ludzi i dla 
ludzi” – cieszyła się najwyż-
szym w całej historii 75-pro-
centowym zaufaniem społecz-
nym. Jest się z czego cieszyć. 

Temat jakości służb stał się 
aktualny ze względu na sy-
tuację na granicy polsko-bia-
łoruskiej. Czy możemy już 
czuć się bezpiecznie? Czy 
służby będą przygotowane 
na kolejne zagrożenia? 
Trudno sobie wyobrazić, co 

by dzisiaj było, gdyby po 2015 
roku dalej rządziła koalicja 
PO-PSL. W latach 2008-2015 
zlikwidowano ponad połowę 
posterunków policji w całej 
Polsce (ponad 400), zlikwido-
wano cały Karpacki Oddział 
Straży Granicznej, był zamiar 
likwidacji placówek Straży 
Granicznej w Krynkach, Sej-
nach i Rutce Tartak, z wyposa-
żenia tej formacji wycofano 
broń długą. Jak byśmy w ta-
kich warunkach mogli bronić 
bezpieczeństwa polskiej grani-
cy z Białorusią i integralności 
terytorium naszego państwa 
i Unii Europejskiej? W pierw-
szej kadencji rządu PiS i mojej 
pracy w MSWiA odwróciliśmy 
trend likwidacyjny w służbach 
mundurowych. Zbudowali-
śmy nowe obiekty placówek 
Straży Granicznej w Krynkach 
i Nowym Dworze, odtworzyli-
śmy Karpacki Oddział Straży 
Granicznej, zbudowaliśmy no-
we wieże obserwacyjne 
przy wschodniej granicy Pol-
ski, zakupiliśmy nowe uzbro-
jenie, specjalistyczny sprzęt 
i nowoczesne samochody dla 
Straży Granicznej. Dzięki te-
mu, a także wzmocnieniu ka-
drowemu, formacja ta dobrze 
sobie radzi w ochronie granicy 
polsko-białoruskiej. Ogromne 
znaczenie ma wsparcie ze 
strony policji i innych służb, 
a przede wszystkim wojska, 
które dzięki polityce rządu 
Prawa i Sprawiedliwości i de-

cyzjom ministrów Antoniego 
Macierewicza i Mariusza 
Błaszczaka zostało wzmocnio-
ne i unowocześnione. Został 
utworzony piąty rodzaj Sił 
Zbrojnych - Wojska Obrony 
Terytorialnej, powołano nowe 
struktury i jednostki wojsko-
we - m.in. 18 Dywizję Zmecha-
nizowaną w Siedlcach, zwięk-
szona została liczebność na-
szej armii. Dzięki temu 
wszystkiemu jesteśmy bez-
pieczni, a granica z Białorusią 
została obroniona. 

Razem z Prezesem Związku 
Pamięci Ofiar Obławy Augu-
stowskiej Księdzem Prała-
tem Stanisławem Wysockim 
jest pan zaangażowany 
w upamiętnienie ofiar tej 
zbrodni. Dlaczego podczas 
obchodów ostatniej roczni-
cy odbyły się podwójne uro-
czystości? 
Od kilku lat mamy ustawo-

wy Dzień Pamięci Ofiar Obła-
wy Augustowskiej, który przy-
pada 12 lipca każdego roku. Zo-
stał on ustanowiony z mojej 
inicjatywy popartej przez Klub 
Parlamentarny Prawo i Spra-
wiedliwość, a następnie przez 
większość sejmową. Miało to 
ogromne znaczenie dla ogól-
nopolskiej wiedzy i pamięci 
o tej zbrodni ludobójstwa. Data 
12 lipca nie jest przypadkowa, 
ustalili ją historycy. Stanowiła 
ona początek wielkiej akcji pa-
cyfikacyjnej wymierzonej 
przez sowieckie i komuni-
styczne siły milicyjno-wojsko-
we i polityczne PRL w polskie 
poakowskie podziemie nie-
podległościowe. Wcześniej tra-
dycyjnie uroczystości roczni-
cowe organizowane były 
w trzecią niedzielę lipca. 
W 2021 roku Związek Pamięci 
Ofiar Obławy Augustowskiej 
podjął uchwałę o dostosowa-
niu daty obchodów rocznico-
wych do określonego ustawą 
Dnia Pamięci. Nie po to prze-
cież rodziny ofiar zabiegały 
o ten ważny akt polskiego par-
lamentu, żeby teraz tę datę 
ignorować. Dlaczego wójt gmi-
ny Giby zorganizował osobne 
uroczystości? Trzeba o to jego 
zapytać, dlaczego tak postąpił 
i czyja była w tym inspiracja. 
Wójt gminy Giby był zaprasza-
ny do udziału w Komitecie Or-
ganizacyjnym obchodów, któ-
remu przewodniczyłem, ale 
wolał zorganizować własne 
uroczystości. Trzeba pamiętać, 
że zbrodnia Obławy Augu-
stowskiej nie dotyczy tylko 
jednej gminy Giby, lecz czte-
rech powiatów: augustowskie-
go, suwalskiego, sejneńskiego 
i sokólskiego, a także terenów 
pozostających dzisiaj poza 
wschodnimi granicami Polski. 
Rocznicowe obchody powinny 
więc mieć charakter znacznie 
szerszy, państwowy, a nie 
gminny. I taki wymiar my im 

od paru lat nadajemy. Ale nie-
stety, tak jak wciąż trwa bitwa 
o prawdę i pamięć o Obławie, 
których przeciwnikami są re-
sortowe dzieci PRL-u, tak 
ostatnio pojawiły się próby za-
właszczenia tej pamięci przez 
tych, którzy w sposób instru-
mentalny chcą ją wykorzystać 
do własnych celów wizerunko-
wych i wyborczych. Mamy 
z tym do czynienia w Gibach, 
a ostatnio także w Augustowie. 

Po co władze Augustowa 
chcą budować nowy pomnik 
ofiar Obławy? Przecież taki 
pomnik w Augustowie już 
jest… 
W Augustowie, podobnie 

jak w Suwałkach i Sokółce, 
udało się nam zbudować bar-
dzo wymowne pomniki po-
święcone ofiarom Obławy Au-
gustowskiej. Usytuowane są 
na rondach krzyżujących się 
dróg, dzięki czemu codzien-
nie widzi je wiele przejeżdża-
jących tamtędy osób. Wielkim 
osiągnięciem w walce o pa-
mięć o Obławie Augustow-
skiej było odkupienie w 2021 
roku przez państwo polskie 
od prywatnego przedsiębior-
cy tzw. Domu Turka w Augu-
stowie – miejsca kaźni UB wo-
bec bohaterów podziemia nie-
podległościowego i powoła-
nie na bazie tego obiektu Mu-
zeum Obławy Augustowskiej 
prowadzonej przez Instytut 
Solidarności i Męstwa im. Wi-
tolda Pileckiego, podległy Mi-
nistrowi Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Burmistrz 
Augustowa, delikatnie rzecz 
ujmując, nie ułatwiał tego 
przedsięwzięcia. A gdy ono 
zostało zrealizowane, usiło-
wał przypisać sobie zasługi. 
Wynika to według mnie z te-
go, iż dobrze wie, że patrio-
tyczni i ciężko doświadczeni 
przez historię mieszkańcy Au-
gustowa w zbliżających się 
wyborach będą brali pod uwa-
gę stosunek kandydatów 
do pamięci o Obławie Augu-
stowskiej. Wymyślono więc 
nowy pomnik, poszukując 
na siłę dla niego miejsca. Jeże-
li już, to takim miejscem jest 
dziedziniec Muzeum Obławy 
Augustowskiej. Problem 
w tym, że nie zarządza nim 
burmistrz, lecz Instytut Pilec-
kiego. Wkrótce sprawdzimy 
szczerość intencji burmistrza 
Augustowa i związanych 
z nim radnych na podstawie 
tego, czy zechcą wesprzeć fi-
nansowo miejsce pamięci - 
może pomnik i tablicę memo-
rialną - przy Muzeum Obławy 
Augustowskiej. Okaże się 
wtedy, czy próba przejęcia 
i zawłaszczenia pamięci 
o Obławie Augustowskiej wy-
trzyma konfrontację z praw-
dziwym patriotyzmem.  

Rozmawiał: Adam Jakuć
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