
Lech Kaczy ski urodzi  si  18 czerwca 1949 roku w Warszawie. By

synem Jadwigi z domu Jasiewicz i Rajmunda Kaczy skiego, oraz bratem

bli niakiem Jaros awa Kaczy skiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwo ci. Matka -

filolog polski, przez kilka lat nauczycielka w warszawskich liceach, pracownik

Instytutu Bada  Literackich w czasie wojny by a sanitariuszk  w Szarych

Szeregach. Ojciec – in ynier, pracownik Biura Projektów, wyk adowca na

Politechnice Warszawskiej by nierzem AK i uczestnikiem Powstania

Warszawskiego w pu ku "Baszta" (odznaczony Krzy em Walecznych

i Krzy em Srebrnym Orderu Virtuti Militari).

Lech Kaczy ski mia  w swoim yciorysie epizod filmowy. Wraz

z bratem-bli niakiem Jaros awem 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. Lech gra  Jacka.

Lech Kaczy ski by  uczniem warszawskich liceów – im. Joachima

Lelewela i XXXIX Liceum Ogólnokszta ce im. Lotnictwa Polskiego na

Bielanach. W 1967 roku rozpocz  studia na Wydziale Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego. Po obronie pracy magisterskiej, w 1971 roku,

przeprowadzi  si  do Sopotu, by podj  prac  naukow  w Zak adzie Prawa

Pracy na Uniwersytecie Gda skim. W 1980 roku obroni  doktorat z prawa

pracy, a w 1990 roku – habilitacj . W latach 1996-1997 by  profesorem

nadzwyczajnym Uniwersytetu Gda skiego, a od 1999 roku by  profesorem

na Uniwersytecie Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie.



Od 1976 roku, odpowiadaj c na apel KOR-u, podj  akcj  zbierania

pieni dzy dla represjonowanych robotników. W 1977 roku wspó pracowa

z Biurem Interwencji Komitetu Obrony Robotników. Rok pó niej zwi za  si

z Wolnymi Zwi zkami Zawodowymi.

W Sierpniu’80 zosta  doradc  gda skiego Mi dzyzak adowego

Komitetu Strajkowego w Stoczni Gda skiej. By  autorem cz ci zapisów

porozumie  sierpniowych. W stanie wojennym za aktywno  w ruchu

solidarno ciowym zosta  internowany. W obozie internowania w Strzebielinku

przebywa  od grudnia 1981 roku do pa dziernika 1982 roku. Po uwolnieniu

powróci  do dzia alno ci zwi zkowej i by  cz onkiem podziemnych w adz

„Solidarno ci”. Od 1985 roku wchodzi  w sk ad regionalnej Rady Pomocy

Wi niom Politycznym w Gda sku.

We wrze niu 1988 roku bra  udzia  w rozmowach opozycji

z przedstawicielami w adz w Magdalence pod Warszaw . Od lutego do kwietnia

1989 roku uczestniczy  w obradach Okr ego Sto u. W maju 1990 roku zosta

I wiceprzewodnicz cym NSZZ „Solidarno ”(przy czym praktycznie kierowa

zwi zkiem w czasie kampanii prezydenckiej Lecha Wa sy i po jego wyborze

na urz d prezydenta RP).

W wyborach parlamentarnych w czerwcu 1989 roku zdoby  mandat

senatora ziemi gda skiej. W okresie od 12 marca do 31 pa dziernika 1991 roku

pe ni  funkcj  ministra stanu ds. bezpiecze stwa w Kancelarii Prezydenta RP.

W wyborach parlamentarnych w 1991 roku zdoby  mandat pos a

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

Od pocz tku dzia alno ci politycznej w wolnej Polsce postulowa  lustracj

i dekomunizacj  w yciu publicznym.

14 lutego 1992 roku zosta  wybrany na prezesa Najwy szej Izby

Kontroli. Funkcje t  pe ni  do 1995 roku. Jako prezes NIK w ogromnym stopniu

wzmocni  zaufanie spo eczne do tej instytucji (wzrost zaufania z 30 do 60

procent) i przeobrazi  NIK w skuteczny organ kontroli pa stwowej.



12 czerwca 2000 roku zosta  powo any przez premiera Jerzego Buzka

na stanowisko ministra sprawiedliwo ci. Szybko sta  si  jednym z najbardziej

popularnych cz onków rz du, drugim najpopularniejszym politykiem polskim

po ówczesnym prezydencie Aleksandrze Kwa niewskim. Jego dzia ania, d ce

do zerwania z obowi zuj  w Polsce od lat liberaln  polityk  karn ,

spowodowa y wzrost zaufania spo ecznego. Skutecznie walczy

z przest pczo ci , korupcj  i mafi .

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. Rz dy w stolicy rozpocz  pod

has ami zlikwidowania uk adów korupcyjnych oraz przywrócenia adu

i porz dku. Podj  skuteczne dzia ania na rzecz poprawy bezpiecze stwa

w mie cie. 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.

Pierwsza Para pozna a si  w 1976 r., kiedy Maria, wówczas jeszcze

Mackiewicz, ekonomistka z wykszta cenia, pracowa a naukowo w Instytucie

Morskim, a Lech Kaczy ski, prawnik po Uniwersytecie Warszawskim

– w katedrze prawa pracy Uniwersytetu Gda skiego. Dwa lata pó niej pobrali

si . W 1980 r. urodzi a si  Ich jedyna córka Marta.

Maria Kaczy ska zrezygnowa a z kariery zawodowej, by po wi ci  si

wychowaniu córki i stworzy  ciep y dom, co by o szczególnie wa ne w sytuacji,

gdy m  ju  od ko ca lat 70. anga owa  si  w dzia alno  opozycyjn . Ale nie

siedzia a z za onymi r kami: zarabia a jako korepetytor i t umacz. Córka



Marta ma m a prawnika i obydwoje s  aplikantami adwokackimi. Pa stwo

Kaczy scy maj  dwie wnuczki – 6-letni  Ew  i 2-letni  Martyn . Para

Prezydencka ogromn  sympati  darzy a zwierz ta. Do rodziny nale y dwa psy

– kundelek Lula i terier szkocki Tytus oraz przyj ty ze schroniska kot Rudolf.

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.


