
Opinia o działalności posła Jarosława Zielińskiego 

 
Szanowni Państwo, 

 

Stoimy przed wyborami do Sejmu, które bez żadnej przesady można uznać za chyba 

najważniejsze ze wszystkich dotychczasowych w wolnej Polsce. Chodzi bowiem nie tylko  

o to, kto będzie rządził, lecz praktycznie rzecz biorąc chodzi o wszystko. W tym „wszystko” 

zawiera się odrzucenie raz na zawsze systemu stworzonego przez PO i Donalda Tuska, który 

mieniąc się demokratycznym jest w istocie jego zaprzeczeniem, wręcz karykaturą. W tym 

„wszystko” zawiera się prawdziwy rozwój naszego kraju nie targanego korupcją, aferami, 

obecnie zniewolonego przez „grupy interesów” i manipulacje propagandowe; wyjście oświaty 

z katastrofalnego stanu, przyszłość dzieci i młodzieży poddawanej teraz deprawacyjnym 

eksperymentom w imię fałszywej „nowoczesności” i zakłamanej „poprawności politycznej”; 

przyszłość rodziny, której odbiera się naturalne jej prawa.  

Czym jest obecny stan rzeczy, charakteryzują najlepiej słowa Prezesa Jarosława Kaczyńskiego:  

„Ta władza jest dla społeczeństwa, dla narodu jak ciężki worek kamieni na plecach”. 

Pierwszy krok został już zrobiony – wybraliśmy Prezydenta Andrzeja Dudę. Ten fakt 

jest niezmiernie ważny także dlatego, że nauczyliśmy się zwyciężać mimo oszczerczej 

kampanii obozu władzy, manipulacji faktami, pomówień i czarnej propagandy wspieranej 

przez medialne pseudoelity. 

Przed nami jeszcze jeden ostatni wysiłek, aby zwyciężyć w październikowych wyborach,  

a to zwycięstwo ma zmienić Polskę. Zależy to od każdego z nas, popierających „Prawo  

i Sprawiedliwość” i wszystkich Polaków, którym leży na sercu dobro Ojczyzny. Bo „Prawo  

i Sprawiedliwość” to nie tylko nazwa partii czy hasło wyborcze. W tych dwóch słowach 

zawiera się obiektywna głęboka treść dotycząca podstaw bytu obywatelskiego, społecznego  

i politycznego. 

Poseł Jarosław Zieliński powtarzał wielokrotnie: nazwa ugrupowania, które razem 

tworzymy, nas zobowiązuje. Tylko w oparciu o zasady przyzwoitości i uczciwości można 

dobrze rządzić Polską. Jego działalność jako członka „Prawa i Sprawiedliwości”, posła  

i ministra świadczy o tym najlepiej. Mieszkańcy województwa podlaskiego mogli się o tym 

przekonać w ciągu wielu lat. Nie było ważnych spraw i problemów dotyczących regionu i jego 

mieszkańców, w których zabrakłoby obecności Jarosława Zielińskiego, jego zaangażowania  

i interwencji. Doświadczony parlamentarzysta – poseł czterech kadencji sejmowych jest 

jednym z najaktywniejszych, o czym niech świadczą liczby: w obecnej kadencji 201 wystąpień 

z mównicy sejmowej - większość w imieniu całego Klubu Parlamentarnego  

„Prawo i Sprawiedliwość”, ponad 300 interpelacji i zapytań poselskich, 14 pytań w sprawach 

bieżących, 5 oświadczeń, współautorstwo 100 przedłożeń sejmowych i 46 projektów ustaw.  

Jarosław Zieliński od 2007 roku jest wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Spraw 

Wewnętrznych, członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz członkiem kilku 

grup parlamentarnych: polsko-czeskiej, polsko-litewskiej i polsko-francuskiej, 

przedstawicielem delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu  

i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy.  

Należy także do 10 Zespołów parlamentarnych, z których warto wymienić Zespół  

ds. Obrony Ideałów „Solidarności”, Obrony Wolności Słowa, Przeciwdziałania Ateizacji 

Polski, Na rzecz Ochrony Życia i Rodziny, Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Obrony 

Demokratycznego Państwa Prawa. Zwróćmy uwagę, że przynależność do tych Zespołów 



świadczy jednoznacznie o korzeniach ideowych Jarosława Zielińskiego, o wierności tradycji  

i zaangażowaniu w obronę wartości stanowiących podstawy polskiej tożsamości. 

Jarosław Zieliński nie jest posłem gabinetowym, lecz człowiekiem spontanicznego czynu, 

uczestniczył w manifestacjach w obronie gwałconych praw obywateli i je współorganizował – 

jak marsz przeciw podwyższeniu wieku emerytalnego (Warszawa), marsze w obronie wolności 

mediów i TV „Trwam” (Warszawa, Białystok, Suwałki, Sokółka, Augustów), marsz „Obudź 

się Polsko” (Warszawa, Białystok), pikieta przed MEN przeciw ograniczeniom w nauce historii 

i inne. Forum ogólnopolskie, zaangażowanie w sprawy całego państwa nie przysłaniają 

Jarosławowi Zielińskiemu poczucia odpowiedzialności za swój region, za tych, którzy na niego 

głosują i za „zwykłych” ludzi potrzebujących interwencji i pomocy. W swoich biurach 

poselskich przyjął ponad 2 000 interesantów, odbył ponad 500 spotkań z mieszkańcami 

województwa podlaskiego. Znają go szkoły wszystkich szczebli, policja, straż pożarna, 

związkowcy, przedsiębiorcy, kombatanci, samorządowcy, kolejarze, pielęgniarki i wiele 

innych środowisk, z którymi współpracuje. 

Punktem honoru Jarosława Zielińskiego jest zakończenie sprawy Obławy Augustowskiej,  

w czym nieustępliwie domaga się od rządu jej wyjaśnienia i napiętnowania oprawców oraz 

odpowiedniego uczczenia ofiar i zapewnienia im godnej pamięci. Za historyczne można uznać 

jego boje na forum sejmowym o drogi i połączenia kolejowe miast województwa podlaskiego 

z resztą Polski, zaś podsumowaniem trwających od lat rażących zaniedbań, marginalizowania 

potrzeb, problemów i aspiracji województwa podlaskiego oraz nigdy nie spełnionych obietnic 

rządu PO-PSL jest „List otwarty do Ewy Kopacz” z dnia 14 września 2015 roku , w którym 

Jarosław Zieliński bezlitośnie obnaża to, do czego doprowadziły ośmioletnie rządy tej koalicji.  

Wszystko, co wyżej powiedziano, niechaj nie będzie odebrane jako panegiryk czy 

okolicznościowa laurka wystawiona na potrzeby kampanii wyborczej. Jarosław Zieliński takich 

laurek nie potrzebuje, jest bowiem człowiekiem dającym jednoznaczne świadectwo swoim 

słowem i pracą. Jest człowiekiem, który nigdy nie zszedł z obranej drogi, który może śmiało 

powiedzieć: „nigdy nie zawiodłem” – moich wyborców, mojego ugrupowania, mojego narodu. 

Nie będzie więc chyba nadużyciem, jeśli przywołamy tu „skrzydlate słowa” Zbigniewa 

Herberta: „Bądź wierny, idź”, które charakteryzują postawę i działalność posła Jarosława 

Zielińskiego.        
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