
Kalendarium

18 czerwca 1949 r. – urodzi  si  Lech Kaczy ski - syn Jadwigi z domu

Jasiewicz i Rajmunda Kaczy skiego, oraz brat bli niak Jaros awa.

1962 r. – wraz z bratem bli niakiem jako 13-letni ch opcy zagrali role

Jacka i Placka w ekranizacji powie ci Kornela Makuszy skiego "O dwóch

takich co ukradli ksi yc” w re yserii Jana Batorego.

1967 r. – rozpocz  studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu

Warszawskiego.

1971 r. – po obronie pracy magisterskiej przeprowadzi  si  do Sopotu,

by podj  prac  naukow  w Zak adzie Prawa Pracy na Uniwersytecie

Gda skim.

1980 r. – obroni  doktorat z prawa pracy.

1990 r. – Lech Kaczy ski zdoby  tytu  doktora habilitowanego.

1996-1997 – by  profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gda skiego.

1999 r. – zosta  profesorem na Uniwersytecie Kardyna a Stefana

Wyszy skiego w Warszawie.

1977 r. – wspó pracowa  z Biurem Interwencji Komitetu Obrony

Robotników.

1978 r. – zwi za  si  z Wolnymi Zwi zkami Zawodowymi.

Sierpie  1980 r. – zosta  doradc  gda skiego Mi dzyzak adowego

Komitetu Strajkowego w Stoczni Gda skiej.

Od grudnia 1981 r. do pa dziernika 1982 r. – przebywa  w obozie

internowania w Strzebielinku.



Wrzesie  1988 r. – bra  udzia  w rozmowach opozycji z przedstawicielami

adz w Magdalence pod Warszaw .

Od lutego do kwietnia 1989 r. uczestniczy  w obradach Okr ego Sto u.

Maj 1990 r. – zosta   I wiceprzewodnicz cym NSZZ „Solidarno ”

Czerwiec 1989 r. – w wyborach parlamentarnych zdoby  mandat senatora

ziemi gda skiej.

Od 12 marca do 31 pa dziernika 1991 r. – pe ni  funkcj  ministra stanu

ds. bezpiecze stwa w Kancelarii Prezydenta RP.

1991 r. – w wyborach parlamentarnych zdoby  mandat pos a na Sejm

I kadencji z listy Porozumienia Centrum z okr gu nowos deckiego.

14 lutego 1992 r. – zosta  wybrany na prezesa Najwy szej Izby Kontroli.

Funkcj  t  pe ni  do 1995 roku.

12 czerwca 2000 r. – zosta  powo any przez premiera Jerzego Buzka na

stanowisko ministra sprawiedliwo ci. W 2001 roku stan  na czele

Komitetu Krajowego „Prawo i Sprawiedliwo ”, nowej partii prawicowej,

która wspó tworzy  wraz z Jaros awem Kaczy skim. Uzyska  mandat pos a

na Sejm IV kadencji z okr gu gda skiego.

18 listopada 2002 roku znaczn  przewag  wygra  w bezpo rednich

wyborach na Prezydenta m.st. Warszawy.

1 sierpnia 2004 roku w 60. rocznic  wybuchu Powstania Warszawskiego

otworzy  Muzeum Powstania Warszawskiego.

23 pa dziernika 2005 roku, po otrzymaniu 54,04% g osów wygra

w drugiej turze wybory prezydenckie. Urz d obj  23 grudnia 2005 roku,

sk adaj c przysi  przed Zgromadzeniem Narodowym.

10 kwietnia 2010 r. o godzinie 8:56 czasu polskiego rz dowy samolot

TU-154m lec cy do Smole ska na uroczysto ci obchodów 70. rocznicy

zbrodni katy skiej uleg  katastrofie. Zgin  prezydent Polski Lech

Kaczy ski wraz z ma onk  oraz czo owi przedstawiciele w adz

pa stwowych.  Prezydent lecia  do Katynia, gdzie wraz z przedstawicielami



Rodzin Katy skich, a tak e parlamentarzystami, duchownymi,

kombatantami, nierzami mia  z  ho d Polakom zamordowanym

przez NKWD na mocy decyzji z 5 marca 1940 r. Biura Politycznego WK.

W katastrofie zgin o 96 osób.

18 kwietnia 2010 roku Para prezydencka spocz a w podziemiach Katedry

na Wawelu w Krakowie.


