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Tragedia wSmoleńsku

Lech i Maria Kaczyńscy zwią-
zani byli z Trójmiastem. Żona
prezydenta w 1961 roku rozpo-
częła naukę w Wyższej Szkole
Ekonomicznej w Sopocie. Pięć
lat później rozpoczęła pracę
w Instytucie Morskim w Gdań-
sku. Tam też poznała Lecha Ka-
czyńskiego, który od 1971 roku
był pracownikiem naukowym
wKatedrzePrawaPracyUniwer-
sytetuGdańskiego.MariaiLech
pobralisięw1978roku.Dwalata
później przyszła na świat ich je-
dyna córka Marta.

– Para prezydencka była bar-
dzo mocno ze sobą związana
– mówi Andrzej Jaworski, poseł
Prawa i Sprawiedliwości, który
współpracował z Lechem Ka-
czyńskim, kiedy ten był prezy-
dentemstolicy,aJaworskipreze-
sem warszawskiej spółki miej-
skiej. – Bardzo czule ze sobą
rozmawiali i czule o sobie mó-
wili. Dbali o siebie. Z przyjem-
nością patrzyło się na nich.

PrzezwielelatmieszkaliwSo-
pocie.

Lech Kaczyński urodził się
w Warszawie na Żoliborzu. Oj-
ciec, Rajmund Kaczyński
(1922–2005),zzawoduinżynier,
był żołnierzem Armii Krajowej
i uczestnikiem powstania war-
szawskiego. Matka, Jadwiga
zdomuJasiewicz(ur.1926),zwy-
kształcenia jest filologiem pol-
skim.

Kaczyńskijesienią1977zapo-
średnictwem brata, Jarosława,
nawiązałwspółpracęzkierowa-
nym przez Zbigniewa Roma-
szewskiego Biurem Interwencji
KomitetuSamoobronySpołecz-
nej KOR. Prowadził szkolenia
zzakresuprawapracydlarobot-
ników. Od 1978 działał w Wol-
nych Związkach Zawodowych.
W latach 1978–1980 wraz z Jo-
anną i Andrzejem Gwiazdami
prowadził dla robotników wy-
kłady z prawa pracy i historii
PRL.

W sierpniu 1980 był doradcą
Międzyzakładowego Komitetu
Strajkowego w Stoczni Gdań-
skiej. Jako prawnik był autorem
części zapisów porozumień
sierpniowych. Był szefem Biura
Interwencyjnego,kierownikiem
Biura Analiz Bieżących MKS.
W 1981 został delegatem gdań-
skiego NSZZ „Solidarność“
na I Zjazd Krajowy Delegatów
związku,wybranogoczłonkiem
komisjiprogramowej.Przewod-
niczył zespołowi do spraw ure-
gulowania stosunków z Polską

ZjednoczonąPartiąRobotniczą.
Wczasiestanuwojennegointer-
nowany w Strzebielinku.
W areszcie spędził jedenaście
miesięcy. Od grudnia 1981
do października 1982.

W drugiej połowie lat 80. był
bliskimwspółpracownikiemLe-
cha Wałęsy. 16 września 1988
brał udział w rozmowach „Soli-
darności“ z przedstawicielami
władz w Magdalence pod War-
szawą.Odgrudniategorokuna-
leżał do Komitetu Obywatel-
skiego przy Lechu Wałęsie.

Od lutego do kwietnia 1989 brał
udział w obradach tzw.
podstolików powstałych
w związku z rozmowami Okrą-
głegoStołu(gdziezasiadałwze-
spole do spraw pluralizmu
związkowego).Odkwietnia1989
wchodził w skład Prezydium
Krajowej Komisji Wykonawczej
NSZZ „Solidarność“.

–MariaiLechKaczyńscybyli
otwartymi ludźmi, którzy bar-
dzo chętnie pomagali innym
– mówiła o parze prezydenckiej
ichprzyjaciółkaiwspółpracow-

nica Lecha Kaczyńskiego,
HannaFoltynKubickazSopotu.
–Pamiętamjakwichdomuspo-
tykała się opozycja. Zawsze
możnabyłoliczyćnaichpomoc,
kiedy ta była potrzebna. W ich
domu panowała bardzo ciepła,
przyjazna atmosfera.

W maju 1990 roku Lecha Ka-
czyński został wybrany pierw-
szym wiceprzewodniczącym
KomisjiKrajowejNSZZ„Solidar-
ność“ (kierował praktycznie
związkiem w czasie kampanii
prezydenckiej Lecha Wałęsy

ipojegowyborzenastanowisko
prezydenta RP). Zrezygnował
z funkcji po przegranej walce
z Marianem Krzaklewskim
ostanowiskoprzewodniczącego
„Solidarności“wlutym1991.Był
senatorem pierwszej kadencji
(1989–1991)iczłonkiemObywa-
telskiego Klubu Parlamentar-
nego. Następnie sprawował
mandat posła na Sejm pierw-
szej kadencji (1991–1993) z listy
Porozumienia Obywatelskiego
Centrum.Od12marca1991do31
października1991zajmowałsta-

nowisko ministra stanu
do spraw bezpieczeństwa
w Kancelarii Prezydenta Lecha
Wałęsy.ZpracywKancelariiod-
szedł po konflikcie z Wałęsą
i szefem jego gabinetu Mieczy-
sławemWachowskim.14lutego
1992zostałwybranyprzezSejm
naPrezesaNajwyższejIzbyKon-
troli. Sześcioletniej kadencji nie
ukończył, gdyż w 1995 został
odwołany.

14czerwca2000zostałpowo-
łanyprzezprezydentaAleksan-
draKwaśniewskiegonastanowi-
sko ministra sprawiedliwości
w rządzie Jerzego Buzka zastę-
pując Hannę Suchocką.

W2001stanąłnaczelePrawa
iSprawiedliwości,nowej(współ-
tworzonejzbratemJarosławem)
partiiprawicowej.Wtymsamym
roku uzyskał mandat posła
na Sejm IV kadencji w okręgu
gdańskim.Wiosną2002dopro-
wadził do zjednoczenia Prawa
i Sprawiedliwości z partią Kazi-
mierzaMichałaUjazdowskiego,
Przymierzem Prawicy. Był pre-
zesem PiS w latach 2001–2003
(następniedo2006pełniłfunk-
cję prezesa honorowego). Wy-
stąpił z partii podczas II Kon-
gresu Prawa i Sprawiedliwości,
który miał miejsce 3 czerwca
2006 w związku z objęciem
urzędu prezydenta.

Od 18 listopada 2002 do 22
grudnia 2005 zajmował stano-
wisko prezydenta miasta sto-
łecznegoWarszawy,wybranego
wpierwszych wyborach bezpo-
średnich w dniach 27 paździer-
nikai10listopada2002zramie-
niaPiS.Todziękiniemupowielu
latach nieudolnych starań po-
przednich prezydentów stolicy,
powstało Muzeum Powstania
Warszawskiego,którejest jedną
z najlepszych tego typu placó-
wek w Europie.

Maria Kaczyńska jako żona
prezydenta wspierała działal-
ność charytatywną. Objęła pa-
tronatnadwielomaakcjamido-
broczynnymi m.in. Galą chary-
tatywną z okazji 60-lecia
FunduszuNarodówZjednoczo-
nych na Rzecz Dzieci UNICEF.
Wlistopadzie2006rokuzostała
matką chrzestną pierwszego
polskiego samolotu myśliw-
skiegotypuF-16„Jastrząb“.Opo-
wiedziałasięzapozostawieniem
Doliny Rospudy w nienaruszo-
nym stanie. Podpisała się
pod apelem kobiet mediów
do parlamentarzystów o pozo-
stawieniebezzmianzapisukon-
stytucji w dziedzinie ochrony
życia, co wywołało gwałtowną
krytykę o. Tadeusza Rydzyka.

Wlistopadzie2006MariaKa-
czyńska otrzymała tytuł istatu-
etkęCzłowiekOtwartegoSerca,
która przyznawana jest przez
Kapitułę Stowarzyszenia Osób
iDzieciNiepełnosprawnychPo-
mocna Dłoń. Była czułą, wraż-
liwątakjakjejmąż,osobąkocha-
jącą ludzi i Polskę.

Para,którakochałaludziiPolskę
bKochali Polskę,
walczyli o jej
wolność
bPrywatnie byli
ludźmi ciepłymi
i serdecznymi
DawidMajakowski
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Maria i LechKaczyńscybezwzględuna sytuację zawsze czulewypowiadali się na swój temat.Dbali o siebie

Kondolencje możesz złożyć także w internecie na stronach
www.naszemiasto.pl, dziennikzachodni.pl, kondolencje.polskatimes.pl


