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Wystawę „Lech Kaczyński (1949–2010). człowiek solidarności” uroczyście otwarto 7 września 2020 roku 
w Warszawie, na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród zgromadzonych gości 
znaleźli się m.in. Jarosław Kaczyński, wicepremier prof. Piotr Gliński, minister Wojciech Kolarski, Julia 
Przyłębska, minister Marlena Maląg i Maciej Łopiński. W swym liście na otwarcie ekspozycji prezydent 
Andrzej Duda przesłał m.in. te słowa: „Lech Kaczyński napisał swoim życiem opowieść o polskim umi-
łowaniu wolności, o dumie, godności i honorze, o tym, że warto być Polakiem, o wierności i odwadze 
w głoszeniu prawdy, o powinnościach człowieka i obywatela, o międzyludzkiej solidarności”. Wystawa, 
opowiadając o życiu i dokonaniach Lecha Kaczyńskiego, przedstawia obraz zmieniającej się Polski – od 
studenckich protestów w 1968 roku przez działalność opozycji w latach 70., budowanie Solidarności, stan 
wojenny aż po zrealizowanie marzeń Polaków – odzyskanie niepodległości. 

The “Lech Kaczyński (1949–2010). Man of Solidarity” exhibition was officially opened in the court-
yard of the Ministry of Culture and National Heritage in Warsaw on 7 September 2020. The guests in-
cluded Jarosław Kaczyński, Deputy Prime Minister Prof. Piotr Gliński, Minister Wojciech Kolarski, Julia 
Przyłębska, Minister Marlena Maląg and Maciej Łopiński. In his letter inaugurating the exhibition, Presi-
dent Andrzej Duda wrote: “Lech Kaczyński’s life was a story of Poland’s love of freedom, of pride, dignity 
and honour, of why it is great to be a Pole, of faith and courage to spread truth, of the duties of the 
individual and the citizen, and of interpersonal solidarity”. By focussing on the life and achievements of 
Lech Kaczyński, the exhibition paints a picture of a changing Poland – from the student protests of 1968 
to the opposition activism of the 1970s, building Solidarity, the martial law period, and the achievement 
of the Polish dream – regaining independence.
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KATALOG WYSTAWY

Lech Kaczyński (1949–2010). Man of Solidarity
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„Jak zawsze jest przy Tobie Solidarność, od której wszystko się zaczęło, któ-
rej byłeś zawsze wierny” – jakże wiele te słowa, wygłoszone przez przewod-
niczącego Solidarności Janusza Śniadka po katastrofie smoleńskiej, mówią 
o Lechu Kaczyńskim, o jego zaangażowaniu w Solidarność i w sprawy ludzi 
pracy. Prawem pracy zainteresował się już w czasie studiów. Gdy w czerwcu 
1976 roku protestowali robotnicy Ursusa i Radomia, pomagał represjonowa-
nym, współpracując z Komitetem Obrony Robotników. Później związał się 
z Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża, szkolił robotników, wykładał 
im prawo pracy i historię. Zaczął też publikować w niezależnym piśmie „Ro-
botnik Wybrzeża”. W sierpniu 1980 dzielił się swoją wiedzą ze strajkujący-
mi w Stoczni Gdańskiej, a po podpisaniu Porozumień Sierpniowych został 
ekspertem Solidarności. Przez wiele lat nielegalnego funkcjonowania So-
lidarności był aktywnym działaczem, również w kierowniczym gronie pod-
ziemnej Solidarności. Po strajkach w 1988 roku brał udział w rozmowach 
solidarnościowej opozycji z przedstawicielami władz. Podczas rozmów 
z władzą przy Okrągłym Stole uczestniczył w obradach zespołu do spraw 
pluralizmu związkowego – sprawy pracownicze zawsze były mu bliskie. Po 
częściowo wolnych wyborach do parlamentu w 1989 roku uzyskał mandat 
senatora ziemi gdańskiej i rozpoczął swą działalność polityczną dla dobra 
Rzeczypospolitej.

Gdy był ministrem sprawiedliwości, dzięki skutecznej walce z przestępczo-
ścią i korupcją stał się jednym z najbardziej popularnych polskich polityków. 
Reformował państwo, które jego zdaniem powinno realizować dwie podsta-
wowe wartości społeczne: solidarność i dobrze rozumianą sprawiedliwość. 
Warszawa była dla niego miastem wyjątkowym, symbolem polskości. Po ob-
jęciu urzędu prezydenta stolicy osobiście zaangażował się w budowę Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. Pełniąc zaszczytne obowiązki prezydenta 
Rzeczypospolitej, czynił wszystko, aby zbudować silne i sprawne państwo. 

„Jak zawsze jest przy 
Tobie Solidarność,  
od której wszystko  
się zaczęło, której  
byłeś zawsze wierny”



3

Bliska mu była idea państwa solidarnego, w którym przestrzegane są prawa 
człowieka i obywatela, a aktywna współpraca prowadzi do gospodarczego 
rozwoju kraju. Podejmował inicjatywy ustawodawcze, które miały zabezpie-
czyć zarówno interesy pracowników, jak i pracodawców. Prowadził aktywną 
politykę zagraniczną, dbał o umocnienie pozycji Polski na arenie międzyna-
rodowej. Miał też świadomość zagrożeń, uważał, że bez solidarnej Europy  
i solidarnego świata ludzkość może nie sprostać nadchodzącym wyzwa-
niom w XXI wieku. 

Tragiczny dzień 10 kwietnia 2010 roku na zawsze zapisał się w historii na-
szego narodu. Życie prezydenta Lecha Kaczyńskiego dopełniło się nie-
opodal katyńskiego lasu, gdzie 70 lat wcześniej stalinowscy zbrodniarze 
zabili tysiące polskich żołnierzy. Życie to pełne było troski o człowieka 
pracy, zwłaszcza człowieka skrzywdzonego, a zarazem wypełnione pracą 
dla dobra obywateli Rzeczypospolitej oraz walką o prawdę, wolność i spra-
wiedliwość. Jego przekonanie, że bez solidarności nie zbudujemy lepszego 
świata, wyrosło z marzeń o solidarnej Polsce strajkujących w sierpniu 1980 
roku robotników. Dlatego Lech Kaczyński na zawsze pozostanie w naszych 
sercach i naszej pamięci jako Człowiek Solidarności. 

prof. Piotr Gliński 
Wiceprezes Rady Ministrów 

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
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“As always, you have Solidarity at your side, which is where everything 
began, and to whom you were always faithful” – these words, uttered by 
Solidarity Chairman Janusz Śniadek after the Smolensk air crash, speak 
volumes about Lech Kaczyński’s involvement in the Solidarity movement 
and matters of the working people. He became interested in labour law 
at university. When the workers of Ursus and Radom plants were striking 
in June 1976, he aided the repressed by working together with the Work-
ers’ Defence Committee. He eventually became involved with the Coastal 
Free Trade Unions, teaching the workers about labour law and history, in 
addition to publishing articles in the independent magazine “Robotnik Wy-
brzeża” (Coastal Worker). In August 1980, he shared his knowledge with the 
striking workers of the Gdańsk Shipyard, and after the signing of the Au-
gust Accords, he became a Solidarity expert. Lech Kaczyński continued 
to actively support Solidarity for many years after it was banned, including 
as a member of its underground management. After the strikes of 1988, he 
participated in the talks between Solidarity and the government. During 
the Round Table Talks, he also attended meetings of the team for union 
pluralism – the matters of the workers were always of interest to him. Af-
ter the partially-free parliamentary elections in 1989, he was elected Sen-
ator for the Gdańsk area, which marked the start of his political career 
aimed at the betterment of his country.

As minister of justice, he became one of the most popular Polish politi-
cians thanks to his efforts to combat crime and corruption. He reformed 
the state, which, in his mind, had two primary social purposes: solidarity 
and properly construed justice. For Lech Kaczyński, Warsaw was a special 
city and a symbol of Polishness. After being elected mayor of the capital, 
he became personally involved in the construction of the Warsaw Uprising 
Museum. While performing his solemn duties as president of the Republic 

“As always, you have 
Solidarity at your 
side, which is where 
everything began, and 
to whom you were 
always faithful”
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of Poland, he did everything to build a strong and functional state. He was 
partial to the vision of a state of solidarity which enforces human and civic 
rights, and where economic development is achieved by actively working 
together. Lech Kaczyński used his right of initiative to secure the inter-
ests of both employees and employers. He pursued an active international 
policy, working to improve Poland’s standing on the international stage. 
He was also well aware all threats, believing that without a solidary Europe 
and a solidary world, humanity would not be able to overcome the chal-
lenges of the 21st century.

The fateful day of 10 April 2010 left a permanent mark on the history of our 
people. President Lech Kaczyński lost his life near the Katyn forest, which 
is where Stalinist criminals had murdered thousands of Polish soldiers 70 
years earlier. The plight of the working man, and especially of those who 
had been wronged, was dear to his heart, and the same could be said about 
the good of the Polish people and the fight for truth, freedom and justice. 
His conviction that building a better world is impossible without solidarity 
sprang from his dream of a united Poland, which itself was shaped by his 
opposition activism before and during the strikes of August 1980, and also 
as a member of the Solidarity underground. This is why Lech Kaczyński 
will forever remain a Man of Solidarity in our hearts and minds.

Prof. Piotr Gliński 
Deputy Prime Minister 

Minister of Culture, National Heritage and Sport
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Mamy zaszczyt oddać w Państwa ręce katalog do wystawy „Lech Kaczyński 
(1949–2010). Człowiek Solidarności”. To jedna z pierwszych wystaw zorgani-
zowanych przez Instytut Dziedzictwa Solidarności. Ekspozycja jest próbą za-
prezentowania syntetycznej opowieści o życiu i działalności tego wybitnego 
Polaka, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Śp. Lech Kaczyński był wielkim 
patriotą, człowiekiem niezwykłym na tle swojej epoki. Cechowała go wielka od-
waga, obywatelska odpowiedzialność. Był prawy, pełen wrażliwości na sprawy 
społeczne i sprawy narodu – te zawsze pozostawały dla niego najważniejsze. 
Przez całe zawodowe życie wiernie służył wartościom, które wpisują się w naj-
lepiej rozumiane dziedzictwo Solidarności. 

Zastanawiając się nad upamiętnieniem postaci śp. Lecha Kaczyńskiego, 
wspólnie uznaliśmy, że najlepszym pomysłem będzie wystawa, której meri-
tum będą stanowiły jego oryginalne wypowiedzi i cytowane myśli. Dzięki temu 
w warstwie pisanej z każdej z plansz wystawy oraz kart niniejszego katalogu 
przemawia do nas sam Lech Kaczyński. Odczytywane tu ważne poglądy Prezy-
denta są, a nawet więcej – powinny dla nas być drogowskazem postawy pełnej 
świadomego, odpowiedzialnego i nowoczesnego patriotyzmu. Są oczywistym 
wskazaniem moralnym i etycznym dla każdego z nas. Czujemy się mocno zbu-
dowani i wdzięczni, że mogliśmy włożyć swoją pracę w upamiętnienie postaci 
Prezydenta RP profesora Lecha Kaczyńskiego.

Mateusz Smolana 
Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Solidarności
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I am honoured to present you with the catalogue of the exhibition “Lech 
Kaczyński (1949–2010). Man of Solidarity”. It is one of the first exhibitions or-
ganised by the Institute of Solidarity Heritage. The exhibition is an attempt 
at synthesising the story of the life and activism of this eminent Pole and 
president of the Republic of Poland. Lech Kaczyński was a staunch patriot, 
and a man who stood out from among his peers. He had great courage and a 
sense of civic duty. He was just and sensitive to the matters of society and 
the people – which were always of utmost importance to him. Throughout 
his entire career, Lech Kaczyński was faithful to the values which best ex-
emplify the heritage of Solidarity.

When discussing how to commemorate Lech Kaczyński, we agreed that the 
best solution would be to organise an exhibition centred around his actual 
quotes and ideas. As a result, Lech Kaczyński himself speaks to us via the 
words comprising the panels of the exhibition and the pages of this cata-
logue. The major ideas of President Kaczyński presented here serve – or 
should serve – as an example of conscious, responsible and modern patri-
otism. They are a moral and ethical compass for all of us to follow. We feel 
empowered and grateful for this opportunity to contribute to the commem-
oration of Professor Lech Kaczyński, President of the Republic of Poland.

Mateusz Smolana 
Director of the Institute of Solidarity Heritage
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To niezwykły zaszczyt i duża odpowiedzialność pracować nad wystawą o tak 
wybitnym Polaku, jakim był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Ka-
czyński. Nie było łatwo opowiedzieć na kilkunastu planszach o bogatym ży-
ciu naukowca, związkowca, polityka, ale też męża, syna, ojca, dziadka, bra-
ta. Jednego byliśmy pewni – dla Instytutu Dziedzictwa Solidarności, którego 
misją jest propagowanie fenomenu NSZZ „Solidarność”, punktem odniesienia 
w opowieści o śp. Lechu Kaczyńskim miała być Solidarność. Bez względu na 
to, jaką funkcję i stanowisko sprawował, Solidarność zawsze miał w sercu, tę 
rozumianą jako związek zawodowy oraz tę w szerszym znaczeniu – jako po-
czucie wspólnoty ze słabszymi, potrzebującymi, krzywdzonymi. 

Na wystawie i  na kartach niniejszego katalogu znajdą Państwo opowieść 
o  niezwykle pracowitej, mądrej, wiernej swoim ideałom, a  jednocześnie 
skromnej osobie, przez dużą część swojego życia kluczowej dla polskich dą-
żeń do wolności, a  jednocześnie pozostającej w cieniu innych. W czasach 
przedsierpniowych, a także po wybuchu Solidarności i w ciemnym okresie 
lat 1982–1989 zazwyczaj występował jako ekspert, organizator, człowiek „od 
czarnej roboty”. Uwidoczniło się to bardzo podczas prac nad wystawą – nie 
mieliśmy zbyt wielu fotografii z tego okresu, z których moglibyśmy wybie-
rać. Lech Kaczyński, jak byśmy dzisiaj powiedzieli, nie był osobą medialną. 
Jednak gdy przegląda się dokumenty, czyta protokoły, zwłaszcza z czasów 
odradzania się związku, niewiele jest kartek bez nazwiska „Kaczyński”. Jego 
działalność polityczna także miała wielkie znaczenie dla reformowania pań-
stwa, warto wspomnieć choćby nową ustawę o  Najwyższej Izbie Kontroli. 
Gdy został wybrany na prezydenta, NSZZ „Solidarność” odetchnął z ulgą, bo 
wreszcie miał „swojego człowieka” na najwyższym urzędzie. Wiadomo było, 
że zatroszczy się o zwykłych ludzi, a nie o „elitę” i jej profity. Potwierdził te 
oczekiwania w  sferze polityki historycznej, kiedy to po latach zapomnie-
nia uhonorował dziesiątki osób zasłużonych dla odzyskania przez Polskę 
niepodległości, z Anną Walentynowicz i Andrzejem Gwiazdą na czele, oraz 
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wziął udział w  uroczystościach upamiętniających ważne rocznice histo-
ryczne, w odsłonięciach pomników, tablic nie tylko w dużych miastach, ale 
też w  niewielkich miejscowościach. W  polityce wewnętrznej jego troska 
o zwykłego człowieka objawiła się w staraniach o poprawę losu ludzi pracy. 
W sprawach bezpieczeństwa i  legalności ich zatrudnienia Lech Kaczyński  
podejmował inicjatywy ustawodawcze, np. już w 2006 r. skierował do Sej-
mu projekt ustawy o  Państwowej Inspekcji Pracy. Wraz z  Solidarnością 
zainicjował konkurs „Pracodawca przyjazny pracownikowi” – jedyny w swo-
im rodzaju, w  którym pracownicy nominują swoich pracodawców do tego 
szczególnego tytułu. Konkurs trwa do dzisiaj – w  2021 r. odbyła się jego 
13 edycja. Do tej części działalności publicznej Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego już nietrudno było znaleźć materiał ilustracyjny, mieliśmy w  czym 
wybierać. Podobnie jak do ostatniej części prezentacji poświęconej śmierci 
Prezydenta i jego Małżonki. Niełatwo było podjąć ostateczną decyzję o wy-
borze konkretnych fotografii, było ich tak wiele – morze kwiatów, zniczy, lu-
dzi chcących oddać hołd parze prezydenckiej. Nie było za to wątpliwości 
co do ostatniego zdjęcia – pożegnania śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
w  katedrze wawelskiej, kiedy Człowieka Solidarności w  imieniu członków 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” żegnał 
ówczesny przewodniczący – Janusz Śniadek.

Mamy nadzieję, że włożona przez zespół pracowników Instytutu Dziedzictwa 
Solidarności praca w przygotowanie wystawy i katalogu spotka się z Państwa 
pozytywnym przyjęciem, a postać śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – Czło-
wieka Solidarności pozostanie w życzliwej pamięci.

Joanna Lewandowska 
ekspert ds. dokumentacji historycznej i wystaw 

w Instytucie Dziedzictwa Solidarności
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It is a great honour and responsibility to work on an exhibition centred around 
such a prominent figure as President Lech Kaczyński. It was not easy to fit 
the rich life of this scholar, union activist and politician, as well as husband, 
son, father, grandfather and brother, into only a dozen or so panels. One thing 
we knew for certain – for the Institute of Solidarity Heritage, whose mission 
is to promote the uniqueness of the Solidarity movement, the reference point 
for telling the story of the late Lech Kaczyński had to be Solidarity itself. Re-
gardless of his position within the organisation, Solidarity was always in his 
heart, both as the trade union and in the broader sense – the sense of frater-
nity with the weak, the needy and the downtrodden.

The exhibition and the pages of this catalogue present the story of an excep-
tionally hard-working and wise individual who was always faithful to his ideals 
while also remaining humble, and who for a major part of his life was of key 
importance for the Polish journey to freedom, even though he was always in 
the shadow of others. Before the events of August 1980 and after the Solida-
rity boom, as well as during the difficult period of 1982–1989, he usually contri-
buted as an expert and organiser responsible for the most difficult tasks. We 
realised this first-hand when working on the exhibition – there were very few 
photos from that period to choose from. As we would put it today, Lech Ka-
czyński was not a media personality. But when you read the documents and 
meeting minutes, particularly from the rebirth period, you will be hard-pres-
sed to find any pages without the surname “Kaczyński” on them. His politi-
cal activism greatly contributed to the reforming of the state, an example of 
which is the new Act on the Supreme Audit Office. When Lech Kaczyński was 
elected president, Solidarity breathed a sigh of relief as the trade union final-
ly had “its own man” at the top. It was obvious that he would take care of the 
common man, not the “elites” and their profits. He confirmed these expecta-
tions in the area of historical policy when he honoured dozens of people who 
had contributed to Poland regaining her independence, and who for years had 



11

been languishing in obscurity, including Anna Walentynowicz and Andrzej 
Gwiazda, in addition to participating in commemorations of important anni-
versaries and monument and plaque unveilings, not only in large cities, but in 
smaller towns as well. In matters of internal policy, Lech Kaczyński’s focus on 
the common man manifested in his efforts to improve the lot of the working 
people. He took advantage of this right of initiative to improve their job secu-
rity and ensure the legality of their employment by proposing the bill on the 
State Labour Inspection as early as in 2006. Together with Solidarity, he was 
the originator of the “Employee-friendly employer” contest – a unique event in 
which employees nominate their employers for this prestigious title. The con-
test is organised to this day – 2021 saw its 13th edition take place. It was not 
difficult to find photographs documenting this period of President Lech Ka-
czyński’s activism, and we had plenty to choose from. The same also applies 
to the final part of the exhibition, which focusses on the death of President 
Kaczyński and his wife. It was not easy to make the final decision as to which 
particular photographs to use due to their quantity – there was a sea of flo-
wers, candles and people wishing to pay homage to the presidential couple. 
However, we did know for certain which of those would be the final photo – 
the funeral of President Lech Kaczyński in the Wawel Cathedral, during which 
Janusz Śniadek – then-chairman of the Independent Self-Governing Trade 
Union “Solidarity” – bade the last farewell to the Man of Solidarity.

It is our hope that you appreciate the Institute of Solidarity Heritage team’s 
effort put into the exhibition and this catalogue, and that the late President 
Lech Kaczyński – the Man of Solidarity – will forever remain in your minds.

Joanna Lewandowska 
historical documentation and exhibition specialist 

in the Institute of Solidarity Heritage
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Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w sensie 
generalnego poglądu na świat uformował mnie 
dom rodzinny, Matka i Ojciec.

Z wywiadu dla dwumiesięcznika „Arcana”, nr 70–71, sierpień 2006 r.

There is no doubt that in a general sense my worldview 
was shaped by my family home, by my mother and father. 

From an interview for the bi-monthly “Arcana”, no. 70–71, August 2006 
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DOM RODZINNY 
(1949–1967). 
STUDIA I DOKTORAT 
(1968–1974) 

Family home (1949–1967). 
Studies and doctorate (1968–1974)
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Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki w Pałacu Prezydenckim (po lewej Jadwiga Kaczyńska). Fot. Maciej Chojnowski / 
Maciej Osiecki / Archiwum KPRP (Kancelaria Prezydenta RP nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie fotografii)

A formal ceremony to celebrate Mother’s Day at the Presidential Palace (Jadwiga Kaczyńska on the left). 
Photo: Maciej Chojnowski / Maciej Osiecki / Archives of the Chancellery of the President of the Republic of Poland (The Chancellery 
of the President of the Republic of Poland does not take responsibility for further use of the photograph)
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Lechowi i Jarosławowi Kaczyńskim najwięcej czasu poświęcała 
matka. Jadwiga Kaczyńska była z pasji i wykształcenia polonistką. 
Pracowała m.in. w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii 
Nauk. Od najmłodszych lat zaszczepiała w  synach umiłowanie 
literatury. Ich kontakt ze słowem pisanym rozpoczęła od typowych 
lektur dla dzieci, głównie wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. 
Bardzo szybko jej synowie zaczęli poznawać również książki 
patriotyczne i   kanon literatury polskiej. W ten sposób bracia już 
w wieku szkolnym znali m.in. całą „Trylogię” Henryka Sienkiewicza.

Their mother dedicated most of her time to them. Jadwiga Kaczyńska 
was a Polish philologist by training and passion. She worked, among 
others, at the Literary Studies Institute at the Polish  Academy 
of  Sciences. She infused her sons with a  love of literature from 
their earliest years, beginning with typical children’s reading, mainly 
poems by Jan Brzechwa and Julian Tuwim. However, patriotic 
books and the canon of  Polish literature also quickly appeared. 
Thus, already by school age, the brothers knew, among others, the 
entire “Trilogy” of Henryk Sienkiewicz.
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Lech (z lewej) i Jarosław Kaczyń-
scy podczas kampanii wyborczej 
przed wyborami parlamentarnymi. 
Fot. Leszek Pękalski / zbiory Ośrodka 
KARTA

Lech (on the left) and Jarosław 
Kaczyński during the election cam-
paign before the parliamentary 
elections. Photo: Leszek Pękalski / 
collections of the KARTA Centre
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„Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe” – tytuł opubliko-
wany przez Wydawnictwo Prawnicze w 1978 r. Fotogram

“Labour Code and secondary legislation and trade unions” (Kodeks pracy 
oraz przepisy wykonawcze i związkowe) — title published by the Legal 
Publishing House in 1978. Photogram
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Lech Aleksander Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku na 
warszawskim Żoliborzu jako syn Jadwigi z domu Jasiewicz i Raj-
munda Kaczyńskiego oraz brat bliźniak Jarosława. Lech i Jarosław 
Kaczyńscy tworzyli niemal nierozłączny tandem, choć –  jak każde 
rodzeństwo – potrafili się kłócić.

Lech Aleksander Kaczyński was born on 18 June 1949 in the Żoliborz 
district of Warsaw as the son of Jadwiga, née Jasiewicz, and Raj-
mund Kaczyński, together with his twin brother Jarosław. Lech and 
Jarosław Kaczyński were a nearly inseparable tandem, although, 
like all siblings, they were also capable of arguing.
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Strajk studentów Uniwersytetu Warszawskiego, tłum przed Bramą Główną UW, na pierwszym planie milicyjna nysa. 
Fotografia wykonana z okna budynku Akademii Sztuk Pięknych, Warszawa, 8.03.1968 r. Fot. Krzysztof Burnatowicz / 
zbiory Ośrodka KARTA

Student strike at the University of Warsaw, crowd in front of the Main Gate, in the foreground a Citizens’ Militia van. 
Photo taken from the window of the building of the Academy of Fine Arts, Warsaw, 8 March 1968. Photo: Krzysztof 
Burnatowicz / collections of the KARTA Centre
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W 1968 roku, gdy Lech i Jarosław Kaczyńscy byli na pierwszym 
roku studiów, polityka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 
ograniczająca swobody obywatelskie i rozwój kultury, doprowadziła 
do protestów. Bracia uczestniczyli w strajku na Uniwersytecie 
Warszawskim. Wkrótce spotkało ich kolejne doświadczenie 
polityczne – w sierpniu 1968 roku, w trakcie szkolenia wojskowego 
w  Morągu, wraz z większością kompanii odmówili podpisania 
uchwały popierającej interwencję wojskową w Czechosłowacji 
podczas Praskiej Wiosny.

Po uzyskaniu tytułu magistra na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Warszawskiego Lech Kaczyński w 1971 roku zamieszkał 
w Sopocie, ponieważ miał tam możliwość pracy naukowej w Zakła-
dzie  Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego. Droga do uzyskania 
tytułu doktora prawa nie była jednak prosta. W 1974 roku zmieni-
ły się przepisy prawa pracy i część rozprawy doktorskiej Lech Ka-
czyński musiał przygotować od nowa. Dwa lata później zmarł jego 
promotor, doc. dr hab. Roman Korolec. W 1980 roku drugi promotor, 
prof. dr hab. Czesław Jackowiak, zaakceptował możliwość obrony 
przez Lecha Kaczyńskiego dysertacji doktorskiej pt. „Zakres swo-
body stron w zakresie kształtowania treści stosunku pracy”. Za bar-
dzo odważną i śmiałą jak na owe czasy koncepcję norm prawa pracy 
i opisanie w swoim doktoracie zasady uprzywilejowania pracownika 
Lech Kaczyński został laureatem nagrody w prestiżowym konkursie 
miesięcznika „Państwo i Prawo”.
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In 1968, when Lech and Jarosław Kaczyński were in their first year 
of university, policies of the Polish United Workers’ Party that limited 
civic freedoms and the development of culture led to  protests. 
The brothers took part in a strike at Warsaw University on 21 March 
1968. They soon underwent another political experience in August 
1968 during military training in  Morąg, when, along with most 
company soldiers, they refused to sign a resolution supporting the 
military intervention in Czechoslovakia.

After earning a Master’s degree at the Faculty of Law and 
Administration at Warsaw University, Lech Kaczyński settled 
in Sopot  in  1971 to pursue academic work at the Labour Law 
Department  at Gdańsk University. The road to earning a Doctor 
of Laws degree, however, was not easy. Labour law provisions 
changed  in 1974 and Lech Kaczyński had to re-write a part of his 
doctoral thesis. His thesis supervisor, Dr. Roman Korolec, died two 
years later. In 1980, the second thesis supervisor, Prof.  Czesław 
Jackowiak, allowed Lech Kaczyński to defend his doctoral 
dissertation entitled: “The scope of  contractual party freedom to 
shape the content of an employment relationship”. Lech Kaczyński 
received an award from the prestigious monthly “State and Law” 
for his then bold concept of  labour law norms and description 
of employee privilege in his doctorate.
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W wolnych związkach zawodowych, nie licząc 
krótkiej aktywności w biurze interwencji KOR-u*, 
zaczynałem swoją społeczną działalność.

Z wystąpienia podczas uroczystego otwarcia obrad XXII Krajowego 
Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, Wadowice, 9 października 2008 r.

* KOR – Komitet Obrony Robotników; jawna, nielegalna organizacja utworzona w  1976 roku, 
pomagająca osobom represjonowanym za przeciwstawianie się polityce władz Polski Ludowej.

I began my public life, not counting my brief activity at 
the KOR* intervention office, in free trade unions. 

From a speech at a ceremonial opening of the NSZZ “Solidarność” 
XXII National Convention of Delegates, Wadowice, 9 October 2008

* KOR - Workers’ Defence Committee; an open, illegal organisation established in 1976, helping 
individuals repressed by the People’s Republic government for opposing its policies.
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POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI
SPOŁECZNEJ I OPOZYCYJNEJ 
(1976–1979)

Start of public and opposition activity 
(1976–1979)



26

Pierwszy numer „Robotnika Wy-
brzeża”, wydawanego przez nie-
legalne, ale jawne Wolne Związki 
Zawodowe Wybrzeża. Fotogram 
Archiwum KK NSZZ „Solidarność”

The first issue of “Coastal 
Worker”  (Robotnik Wybrzeża), 
published by the illegal, but 
open Coastal Free Trade Unions. 
Photogram of the KK Archive of NSZZ 
“Solidarność”
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Doświadczenie w działalności opozycyjnej Lech Kaczyński zaczął 
zdobywać w 1976 roku, gdy realizował zadania na rzecz Biura Inter-
wencyjnego Komitetu Obrony Robotników. Przystąpił wówczas do 
akcji zbierania pieniędzy dla represjonowanych robotników, a po-
zyskane środki za pośrednictwem mamy przekazywał w Warszawie 
Janowi Józefowi Lipskiemu. Później szkolił robotników, wykładał 
im prawo pracy, a także nauczał historii. W 1978 roku zaczął publiko-
wać w „Robotniku Wybrzeża”, niezależnym piśmie Komitetu Założy-
cielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, wydawanym 
m.in. przez Andrzeja Gwiazdę i Krzysztofa Wyszkowskiego.

Lech Kaczyński began to gain experience in opposition activity 
in  1976, when he undertook assignments for the Intervention 
Office  at the Workers’ Defence Committee (KOR). He was involved 
in campaigns to collect money for repressed workers and forwarded 
it through his mother in Warsaw to Jan Józef Lipski. He then 
trained workers and taught them labour law as well as history. 
In  1978, he began to publish in the “Coastal Worker”, an independent 
periodical of the Founding Committee of Free Trade Unions of the 
Coast that was published, among others, by Andrzej Gwiazda 
and Krzysztof Wyszkowski.
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Działacze opozycyjni podczas głodówki w obronie współpracownika Wolnych 
Związków Zawodowych Wybrzeża Błażeja Wyszkowskiego. Na zdjęciu u góry 
od lewej: Barbara Wyszkowska, Bogdan Borusewicz, Krzysztof Wyszkowski, 
Kazimierz Szołoch, N.N.; u dołu: Magdalena Wyszkowska (żona Błażeja) i Joanna 
Duda-Gwiazda, Gdańsk, czerwiec 1978 r. Fot. autor nieznany / zbiory Ośrodka KARTA

Opposition activists during a hunger strike in defence of their co-worker 
and member of the Coastal Free Trade Unions — Błażej Wyszkowski. In the 
photo at the top from left to right: Barbara Wyszkowska, Bogdan Borusewicz, 
Krzysztof Wyszkowski, Kazimierz Szołoch, John Doe; at the bottom: Magdalena 
Wyszkowska (Błażej’s wife) and  Joanna Duda-Gwiazda, Gdańsk, June 1978. 
Photo: unknown author / collections of the KARTA Centre
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Służba Bezpieczeństwa dostrzegła działalność Lecha Kaczyń-
skiego w trójmiejskim ruchu antykomunistycznym i rozpoczęła 
jego inwigilację. Lech Kaczyński był rozpracowywany m.in. w spra-
wie operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Radca” (1978–1986). 
Zainteresowanie SB działalnością młodego prawnika i nauczyciela 
akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego (datowane od 1974 roku) 
zwiększyło się, gdy jesienią 1977 roku rozpoczęto wiele przedsię-
wzięć mających doprowadzić do izolacji środowiska akademickiego 
od wpływu antykomunistycznej „kontrrewolucji”. 

The Security Service (SB) took note of Lech Kaczyński’s activities 
in the Tri-City anti-communist  movement and began surveillance. 
The  SB’s interest in the young lawyer and instructor at Gdańsk 
University (starting from 1974) was even greater, because 
a  series of actions was undertaken in autumn 1977 to isolate the 
academic community from the influence of the anti-communist 
“counterrevolution”. Lech Kaczyński was investigated, among 
others, in an operational review under the cryptonym “Counsellor” 
(1978—1986).
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Zdjęcie z inwigilacji Lecha Ka-
czyńskiego przez funkcjonariu-
szy SB. Fot. Archiwum IPN

Photo taken during surveillance 
of Lech Kaczyński by SB (Security 
Service) officers. Photo: IPN Archive
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Mimo przemian rodzina, złożona z męża, żony 
i  dzieci, pozostaje wspólnotą, całością, którą 
spajać powinno uczucie, zaufanie i odpowie-
dzialność. 

Z listu do organizatorów i uczestników IV Międzynarodowego Forum Ojców, 
Warszawa, 5 marca 2010 r.

Despite changes, the family comprised of a husband, 
wife and children remains a community, an entirety that 
should be integrated by feelings of trust and responsibility. 

From a letter to organisers and participants of the IV International Forum 
of Fathers, Warsaw, 5 March 2010
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MAŁŻEŃSTWO I RODZINA
(1978–2010)

Marriage and family (1978–2010)
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Lech Kaczyński z córką Martą na balkonie mieszkania przy ulicy Mierosławskiego, Sopot 1989 r. Fot. Leszek Pękalski  / 
zbiory Ośrodka KARTA

Lech Kaczyński with his daughter, Marta, on the balcony of their flat at Armii Krajowej Street, Sopot 1989. 
Photo: Leszek Pękalski / collections of the KARTA Centre
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Od lewej: córka prezydenta Marta, małżonka Maria, matka Jadwiga, brat Jarosław, następnie papież Benedykt XVI 
i prezydent Lech Kaczyński. Na pierwszym planie wnuczka Ewa. Fot. Maciej Chojnowski / Maciej Osiecki / Archiwum KPRP 
(Kancelaria Prezydenta RP nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie fotografii)

From left to right: Marta, the President’s daughter, wife Maria, mother Jadwiga, brother Jarosław, His Holiness 
Pope Benedict XVI, and President Lech Kaczyński. In the foreground, the President’s granddaughter Ewa. 
Photo: Maciej Chojnowski / Maciej Osiecki / Archives of the Chancellery of the President of the Republic of Poland (The Chancellery 
of the President of the Republic of Poland does not take responsibility for further use of the photograph)
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Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką w Pałacu Prezydenckim. Fot. Maciej Chojnowski / Archiwum KPRP 
(Kancelaria Prezydenta RP nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie fotografii)

President of the Republic of Poland, Lech Kaczyński, with his wife at the Presidential Palace. Photo: Maciej 
Chojnowski   / Archives of the Chancellery of the President of the Republic of Poland (The Chancellery of the President of the 
Republic of Poland does not take responsibility for further use of the photograph)
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W lipcu 1977 roku Maria Mackiewicz i Lech Kaczyński się zaręczyli. 
Ich  ślub odbył się w 1978 roku. 22 czerwca 1980 roku urodziła się 
córka Marii i Lecha – Marta Kaczyńska.

W 2003 roku państwo Kaczyńscy zostali dziadkami – przyszła na 
świat Ewa. Druga wnuczka, Martyna, urodziła się w 2007 roku. 
Pomimo licznych obowiązków prezydenta miasta stołecznego 
Warszawy, a później prezydenta RP, Lech Kaczyński poświęcał 
rodzinie możliwie dużo czasu i uwagi. Był ważną postacią w życiu 
wnuczek. Ojciec Święty Benedykt XVI podczas pielgrzymki do 
Polski w 2006 roku spotkał się z prezydentem Lechem Kaczyńskim 
i jego rodziną. Bezpośrednie zachowanie Ewy, wnuczki prezydenta, 
wzbudziło dużą sympatię papieża.

Żona Lecha Kaczyńskiego – Maria Mackiewicz-Kaczyńska   
(1942–2010)  – zwana była przez bliskich Marylką. Pochodziła 
z  Wileńszczyzny.  Ojciec Marii, Czesław, z zawodu leśniczy, 
podczas II  wojny światowej pod pseudonimem „Szczygieł” 
służył w wileńskiej  Armii Krajowej. Po  wojnie wspomógł oddział 
mjr.  Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, za co został skazany 
w styczniu 1949 roku na karę pięciu lat więzienia. Maria ukończyła 
Wyższą Szkołę Ekonomiczną w  Sopocie. Biegle posługiwała się 
językiem francuskim i angielskim. Pracowała w Instytucie Morskim 
w Gdańsku. 
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In July 1977, Maria Mackiewicz and Lech Kaczyński informed their 
friends that they were engaged. They wed in 1978. Maria and Lech’s 
daughter, Marta Kaczyńska, was born on 22 June 1980.

In 2003, the Kaczyńskis became grandparents when Ewa was born. 
Another granddaughter, Martyna, was born in 2007. Despite his many 
duties as Mayor of Warsaw and later as President, Lech Kaczyński 
dedicated as much time and attention to his family as possible. 
He  was an important figure in the life of  his granddaughters. 
During his pilgrimage to Poland in 2006, His Holiness Benedict XVI 
met President Lech Kaczyński and his family. The directness of the 
President’s granddaughter, Ewa, won the Pope’s sympathy.

Lech Kaczyński’s wife, Maria Mackiewicz-Kaczyńska (1942–2010), 
was called Marylka by those closest to her. Her family roots  were 
in  the Wilno region. Her father, Czesław, a forest ranger, served 
under the pseudonym “Szczygieł” in the local Home Army unit during 
World War II. After the war, he aided the unit of Major Zygmunt 
Szendzielarz “Łupaszka” for which he was sentenced to five years 
in prison in January 1949. Maria graduated from the Higher School 
of Economics in Sopot. She was fluent in French and  English 
and worked at the Maritime Institute in Gdańsk.
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To właśnie wtedy, w pamiętnym sierpniu, 
rozpoczęły się zmiany, które wywarły decydu-
jący wpływ na losy Polski i całego kontynentu. 
W całym XX wieku nie było wydarzenia, które 
tak mocno pokazało, jak wielka jest siła idei. 
To  niezwykłe doświadczenie  Polaków powin-
no być ciągle obecne w naszej świadomości, 
powinno przekonywać, że głębokie przeświad-
czenie o słuszności stawianych celów i odwaga 
w  działaniu mogą prowadzić do urzeczywist-
niania najśmielszych nawet wizji.

Z orędzia noworocznego 31 grudnia 2005 r. 

Indeed then, in a memorable August, changes ensued 
that had a decisive effect on the fate of Poland and the 
entire continent. No event in the entire 20th century 
showed as much how great the power of an idea can 
be. This exceptional experience of Poles should be 
constantly present in our minds and should prove that 
deep conviction of the righteousness of goals and 
courage of action can lead to the realisation of even the 
boldest visions.

From a New Year’s address on 31 December 2005
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BUDOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
(1980–1981)

The rise of NSZZ “Solidarność” 
(1980–1981)
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Napisy na murze Stoczni Gdań-
skiej podczas strajku w 1980 r. 
Fot. Wojciech Milewski

Writing on the Gdańsk Shipyard 
wall during the strike in 1980.  
Photo: Wojciech Milewski
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Debata delegatów w  trakcie przerwy w  obradach na sali plenarnej 
hali Olivia, podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” 
(w  środku grupy Anna Walentynowicz), Gdańsk, 1981 r. Fot. Wojciech 
Milewski

Debate of delegates during a break in the Olivia plenary hall, during 
the 1st National Convention of NSZZ “Solidarność” (in the middle of the 
group — Anna Walentynowicz), Gdańsk, 1981. Photo: Wojciech Milewski
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Konsultacje w trakcie przerwy I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ 
„Solidarność” w hali Olivia (w środku grupy Lech Kaczyński, obok Joanny 
i Andrzeja Gwiazdów oraz  innych delegatów zjazdu), Gdańsk, 1981 r. 
Fot.  Wojciech Milewski

Consultations during a break in the 1st National Convention of NSZZ 
“Solidarność” in the Olivia hall (in the middle of the group — Lech Kaczyński, 
next to Joanna and Andrzej Gwiazda and other convention delegates), 
Gdańsk, 1981. Photo: Wojciech Milewski
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W pierwszych dniach strajku w 1980 roku, po utworzeniu Międzyza-
kładowego Komitetu Strajkowego, Lech Kaczyński znalazł się na 
terenie stoczni. Został doradcą MKS. Po podpisaniu Porozumienia 
Gdańskiego 31 sierpnia 1980 roku i przekształceniu Międzyzakłado-
wego Komitetu Strajkowego w Międzyzakładowy Komitet Założy-
cielski nowych, niezależnych od władzy komunistycznej związków 
zawodowych Lech Kaczyński został powołany na eksperta MKZ. 
Od 1 października 1980 roku, na mocy uchwały Prezydium MKZ kie-
rował Ośrodkiem Analiz Bieżących przy MKZ NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku. Jednocześnie do września 1981 roku kierował regional-
nym działem prawnym i oddziałem Ośrodka Prac Społeczno-Zawo-
dowych. Na początku 1981 roku stał na czele specjalnej Komisji Kwa-
lifikacyjnej przygotowującej merytorycznie kadry MKZ. 

W lipcu 1981 roku został członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, a we wrześniu i październiku 1981 roku jako 
delegat z Gdańska wziął udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów 
NSZZ „Solidarność”. Pracował m.in. w komisji programowej. Udział 
w zjeździe stanowił fundamentalne doświadczenie w życiu uczest-
ników. Były to pierwsze ogólnospołeczne wybory demokratyczne 
po II wojnie światowej. W czasie tzw. karnawału wolności I Krajo-
wy Zjazd Delegatów był kulminacyjnym momentem tworzenia się 
samoświadomości społecznej, okresem umacniania zdolności do 
samoorganizacji i próby samostanowienia społeczeństwa polskie-
go poprzez struktury związkowe. Wrażliwi społecznie i utalentowani 
specjaliści prawa pracy stanowili intelektualny filar tych zmian.
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In the first days of the strike in 1980, after the establishment of the 
Inter-Factory Strike Committee, Lech Kaczyński found himself in 
the shipyard. He became its advisor. After the signing of the Gdańsk 
Accords on 31 August 1980 and the transformation of the MKS into 
the Inter-Enterprise Founding Committee (MKZ) for new trade 
unions independent of communist rule, Lech Kaczyński was called 
in as an expert to advise the MKZ. From 1 October 1980, on the basis 
of a resolution of the MKZ Presidium, he headed the Current Analy-
ses Centre at the MKZ NSZZ “Solidarność” in Gdańsk. Also, until Sep-
tember 1981, he headed the regional legal department and branch of 
the Public-Professional Work Centre. At the start of 1981, he headed 
a special Qualification Commission to train MKZ staff. 

In July 1981, he became a member of the Gdańsk Region Management 
of NSZZ “Solidarność”, and in September and October 1981, he took 
part in the I National Convention of NSZZ “Solidarność” Delegates as 
a delegate from Gdańsk. He worked, among others, on the program 
committee. Involvement in the convention was a  fundamental ex-
perience in the life of its participants. These were the first general 
public democratic elections since World War II. During the time of 
the so-called “freedom carnival”, the I National Convention of Dele-
gates was a culminating point in the rise of social self-awareness, 
a period of increased ability to self-organise, and an attempt by Pol-
ish society at self-determination through union structures. Socially 
sensitive and talented labour law specialists constituted an  intel-
lectual pillar for these changes.
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Ten dom, któremu na imię Polska, musi stać się 
czysty. Chcę Was, Panie i Panowie, zapewnić, 
że uczynię wszystko, by tak się stało. Tylko 
Polska sprawiedliwa, uczciwa i solidarna może 
się rozwijać, tylko w takiej Polsce możemy wy-
korzystać wszystko, co własnym wysiłkiem 
zdobyliśmy, co jest naszym sukcesem, nieza-
przeczalnym dorobkiem żyjących pokoleń. 

Z orędzia noworocznego, 31 grudnia 2005 r.

This house called Poland must become clean. I wish 
to assure you, ladies and gentlemen, that I will do 
everything I can to make it so. Only a just, honest and 
mutually supportive Poland can flourish, and only in 
such a Poland can we employ everything that we have 
gained in our own right, that which is our success and 
an undeniable achievement of living generations. 

From a New Year’s address, 31 December 2005
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W NIELEGALNEJ 
SOLIDARNOŚCI 
(1982–1989)

Activity in banned Solidarność 
(1982–1989)
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Zdjęcie ogłoszeń zawieszonych 
na bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej 
w  kilka dni po ogłoszeniu stanu 
wojennego 13.12.1981 r. Fot. Sła-
womir Fiebig / Archiwum KK NSZZ 
„Solidarność”

Photo of advertisements on gate 
no.  2 of the Gdańsk Shipyard 
a few days after Martial Law was 
announced on 13 December 1981. 
Photo: Sławomir Fiebig / KK Archive 
of NSZZ “Solidarność”
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Ulotki i koperty z okresu nielegalnej Solidarności. Fotogramy z Archiwum KK NSZZ „Solidarność”

Leaflets and envelopes from the period when Solidarność was illegal. Photograms from the KK Archive of NSZZ 
“Solidarność” 
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Ze strajkującymi w Stoczni Gdańskiej w 1988 r. Fot. Wojciech Druszcz / zbiory Ośrodka KARTA

With the striking workers at the Gdańsk Shipyard in 1988. Photo: Wojciech Druszcz / collections of the KARTA Centre
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Podczas protestu przeciwko likwidacji Stoczni Gdańskiej w 1989 r. Fot. Wojciech Milewski

During the protest against closing the Gdańsk Shipyard in 1989. Photo: Wojciech Milewski
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Lech Kaczyński był aktywnym 
działaczem Solidarności, nawet 
w  okresie, gdy władze PRL nie 
uznawały jej za organizację 
związkową. Fot. Leszek Pękalski / 
zbiory Ośrodka KARTA

Lech Kaczyński was active in 
Solidarność, even in the period 
when the authorities of the 
Polish People’s Republic did not 
consider it a legitimate trade 
union. Photo: Leszek Pękalski / 
collections of the KARTA Centre



58

Lech Kaczyński został internowany 13 grudnia 1981 roku, w dniu 
wprowadzenia stanu wojennego. Trafił do ośrodka internowania 
w Strzebielinku koło Wejherowa. Po wyjściu na wolność 15 paździer-
nika 1982 roku powrócił do działalności związkowej. Działał w pod-
ziemnych  strukturach Solidarności. Wspierał młodych  członków 
reaktywowanego w podziemiu Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 

Od 1983 roku uczestniczył w posiedzeniach Tymczasowej Komisji 
Koordynacyjnej. W styczniu 1986 roku został jej członkiem, a od lipca 
1986 roku pełnił funkcję sekretarza. Uczestniczył także w pracach 
tajnej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku. W 1985 roku wszedł w skład regionalnej Rady Pomocy 
Więźniom Politycznym w Gdańsku.

W latach 80. XX wieku jego rola w Solidarności systematycznie 
rosła. W czasie strajków w maju i sierpniu 1988 roku Lech Kaczyński 
jako doradca robotników dołączył do strajkujących  pracowników 
Stoczni Gdańskiej. 
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Lech Kaczyński was interned on 13 December 1981, when martial 
law was declared. He was brought to a camp in Strzebielinek near 
Wejherowo, and after his release on 15 October 1982, returned to 
trade union activity. He worked within clandestine Solidarność 
structures and supported young members of the underground 
reactivated Independent Students’ Association. 

From 1983, he took part in meetings of the Interim Coordinating 
Commission. In January 1986, he became a member, and from 
July 1986, served as secretary. He also took part in the work of the 
secret Regional Coordinating Commission of NSZZ “Solidarność” 
in Gdańsk. In 1985, he joined the regional Political Prisoners’ Aid 
Council in Gdańsk.

His role in Solidarność systematically grew in the 1980s. At the time 
of strikes in May and August  1988, Lech Kaczyński joined workers 
at the Gdańsk shipyard as an advisor.
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Wolność i podmiotowość Polski to wielki 
sukces. Tak samo wolne wybory. Jeśli chodzi 
o postęp gospodarczy, nie jest gorzej niż 
w  innych krajach, w których dokonywała się 
transformacja. A porażki? Na pewno brak 
rozliczenia dawnego systemu [...]. Nadmiernie 
faworyzowano obcy kapitał. Zlekceważono 
problem korupcji. 

Z wywiadu dla gazety „Fakt”, 4 czerwca 2009 r.

The freedom and empowerment of Poland are a great 
success. So are free elections. As for economic 
progress, it is not worse than in other countries where 
a transformation has occurred. What about failures? 
Surely, it is the failure to settle accounts with the 
former  system […], excessive favouring of foreign 
capital. The problem of corruption has been neglected.

From an interview for the newspaper “Fakt”, 4 June 2009
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OKRES TRANSFORMACJI 
(1989–1991)

Transformation period (1989–1991)
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W kwietniu 1989 roku Lech Kaczyński został członkiem prezydium 
Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. Brał udział 
w obradach Okrągłego Stołu, a w wyborach w 1989 roku zdobył 
mandat senatora ziemi gdańskiej i został członkiem Obywatelskiego 
Klubu Parlamentarnego.

W maju 1990 roku został wybrany na członka Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” i objął funkcję  jej wiceprzewodniczącego. Ponieważ 
przewodniczący Solidarności Lech Wałęsa skupił się przede 
wszystkim na działalności politycznej, Lech Kaczyński praktycznie 
kierował Związkiem.

In April 1989, Lech Kaczyński joined the Presidium of the NSZZ 
“Solidarność” National Executive Commission. He sat at the 
Roundtable; in the elections of 1989, he won a seat as a senator from 
Gdańsk, and became a member of the Civic Parliamentary Club.

In May 1990, he was elected as a member of the NSZZ “Solidarność” 
National Commission, and assumed the position of deputy chairman. 
As Solidarność chairman, Lech Wałęsa focussed on political activity, 
Lech Kaczyński practically headed the union.
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Podczas kampanii wyborczej w 1989 r. Fot. Wojciech Milewski

During the election campaign in 1989. Photo: Wojciech Milewski
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Podczas kampanii wyborczej w 1989 r. Fot. Wojciech Milewski

During the election campaign in 1989. Photo: Wojciech Milewski



65



66

W trakcie pracy we władzach NSZZ „Solidarność” w 1989 r. Fot. Wojciech Milewski

During work as part of the authorities of NSZZ “Solidarność” in 1989. Photo: Wojciech Milewski
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Lech Kaczyński wśród uczestników II Zjazdu Solidarności, Gdańsk, 1990. Fot. Wojciech Milewski

Lech Kaczyński with other participants of the 2nd National Convention of NSZZ “Solidarność”, Gdańsk, 1990.  
Photo: Wojciech Milewski
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Podczas III Zjazdu Solidarności, 
Gdańsk, 1991. Fot. Wojciech Milewski

Discussions taking place during 
the 3rd National Convention of 
NSZZ “Solidarność”, Gdańsk, 
1991. Photo: Wojciech Milewski
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Okres działalności w NIK-u wydaje mi się 
niezwykle istotny dla tego, co w życiu w ogóle 
czyniłem, a pełniłem bardzo wiele różnych 
funkcji. Najwyższa Izba Kontroli pozwoliła mi 
ostatecznie, w latach 1992–1995, odpowiedzieć 
na pytanie, jak funkcjonuje Rzeczpospolita 
Polska, państwo, któremu służę, któremu 
poświęciłem zdecydowaną większość swojego 
życia. 

Z wystąpienia podczas uroczystości otwarcia 
VII Kongresu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli EUROSAI, 

Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 2 czerwca 2008 r.

I consider my time at NIK to be exceptionally significant 
to that which I have done in my life, and I have held many 
different positions. The Supreme Audit Chamber finally 
allowed me in 1992–1995 to address the question of how 
the Republic of Poland, the country I serve and to which 
I have dedicated most of my life, functions.

From a speech at a ceremonial opening 
of the  VII  European Organisation of Supreme Audit Institutions - EUROSAI, 

Kraków, Jagiellonian University, 2 June 2008
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W KANCELARII 
PREZYDENTA RP 
I W NAJWYŻSZEJ IZBIE 
KONTROLI (1992–1995)

Work at the Office of the President 
and the Supreme Audit Chamber 
(1992–1995)
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Lech Kaczyński jako poseł na Sejm RP. Fot. Wojciech Milewski

Lech Kaczyński as a Member of the Sejm of the Republic of Poland. Photo: Wojciech Milewski
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W okresie od 12 marca do 31 października 1991 roku Lech Kaczyński 
pełnił funkcję ministra stanu ds. bezpieczeństwa w Kancelarii Pre-
zydenta RP. Nadzorował prace Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 
Ze stanowiska w Kancelarii Prezydenta RP zrezygnował po konflik-
cie z  Lechem Wałęsą, spowodowanym m.in. przyzwoleniem pre-
zydenta na przekraczanie swoich kompetencji  przez osoby z jego 
otoczenia oraz nie dość energicznymi działaniami głowy państwa 
na rzecz zbliżenia z NATO. W wyborach parlamentarnych w 1991 roku 
Lech Kaczyński zdobył mandat posła na Sejm RP I kadencji z listy 
Porozumienia Obywatelskiego Centrum w  okręgu nowosądeckim, 
w  Małopolsce. Od początku działalności politycznej w wolnej Pol-
sce domagał się m.in. rozliczenia okresu komunistycznej dyktatury, 
w tym przeprowadzenia lustracji i dekomunizacji w życiu publicznym.

From 12 March to 31 October 1991, Lech Kaczyński served as Minister 
of State for Security Affairs at the Office of the President, where he 
supervised the work of the National Security Bureau. He resigned 
from the Office of the President after a conflict with Lech Wałęsa. 
It  was prompted, among others, by the President’s tolerance of 
those within his circle transgressing their authority as well as the 
head of  state’s insufficient efforts to join NATO. In parliamentary 
elections in 1991, Lech Kaczyński won a seat as a first term Member 
of Parliament from the Centre Civic Accord list in the Nowy Sącz 
voting district of Małopolska. Since the start of his political life in 
free Poland, he sought, among others, a settlement of accounts for 
the period of communist dictatorship, including lustration and de-
communisation in public life.
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„Tygodnik Solidarność” 
nr  42 z 16.10.1992 r. Foto-
gram z Archiwum KK NSZZ 
„Solidarność”

“Tygodnik Solidarność” 
no. 42 of 16 October 1992. 
Photogram from the KK 
Archive of NSZZ “Solidarność”



75



76

14 lutego 1992 roku Sejm powołał Lecha Kaczyńskiego na prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli. Funkcję tę pełnił do 1995 roku. Jako 
prezes NIK w znaczący sposób wzmocnił zaufanie społeczne do tej 
instytucji. Wprowadził ją do stowarzyszenia EUROSAI – Europejskiej 
Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli 
była ważna dla Lecha Kaczyńskiego również w okresie, gdy sam był 
prezydentem RP i spotykał się z urzędnikami NIK w tym czasie.

On 14 February 1992, Parliament appointed Lech Kaczyński 
as Chairman of the Supreme Audit Chamber. He held this post until 
1995. As its head, he significantly strengthened public trust in this 
institution. He brought it into EUROSAI - the European Organisation 
of Supreme Audit Institutions. The Supreme Audit Chamber was 
also important to Lech Kaczyński during his tenure as President. 
He also met with NIK officials during this time.
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Spotkanie z pracownikami NIK w Pałacu Prezydenckim w 2007 r. Fot. Maciej Chojnowski / Maciej Osiecki / Archiwum 
KPRP (Kancelaria Prezydenta RP nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie fotografii)

Meeting with employees of NIK at the Presidential Palace in 2007. Photo: Maciej Chojnowski / Maciej Osiecki / Archives 
of the Chancellery of the President of the Republic of Poland (The Chancellery of the President of the Republic of Poland does 
not  take responsibility for further use of the photograph)
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Trzeba budować państwo, które jest własno-
ścią  Polaków, ponieważ tak jest traktowa-
ne. A  jest tak traktowane, ponieważ nie tylko  
deklaruje, ale realnie realizuje dwie podstawo-
we wartości społeczne: solidarność i dobrze 
rozumianą sprawiedliwość.

Z wystąpienia podczas konferencji „Jak zagospodarowaliśmy naszą wolność”, 
Warszawa, 28 sierpnia 2009 r.

A state must be constructed that is the property of 
Poles, because it is treated as such. It is so treated, 
because it not only declares, but actually implements 
basic social values: solidarity and the well understood 
concept of justice.

From an address at the conference “How we have managed our freedom”, 
Warsaw, 28 August 2009
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PROFESOR PRAWA, 
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 
(1996–2002)

Professor of Law, 
Minister of Justice  
(1996–2002)
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W okresie od 1995 do 1997 roku był wiceprzewodniczącym rady pro-
gramowej Instytutu Spraw Publicznych, natomiast w latach 1999–
2000 pełnił funkcję członka Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze 
Pracy i Polityki Socjalnej. Kolejne doświadczenia w pracy publicznej 
zwiększały kompetencje Lecha Kaczyńskiego i przygotowywały go 
do pełnienia najwyższych urzędów w państwie.

W dniu 12 czerwca 2000 roku premier Jerzy Buzek powołał Lecha 
Kaczyńskiego na urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora ge-
neralnego. Na tym stanowisku Kaczyński podjął zdecydowane dzia-
łania na rzecz walki z przestępczością, m.in. poprzez zaostrzenie 
kar za niektóre przestępstwa. Jego determinacja w reformowaniu 
prawnego wymiaru sprawiedliwości w Polsce sprawiła, że stał się 
jednym z najbardziej popularnych członków rządu. 

From 1995 to 1997, he was deputy chairman of the program council 
at the Public Affairs Institute, whereas in 1999–2000, he served as 
a member of the Codification Commission at the Ministry of Labour 
and Social Policy. Further experience in public work augmented 
Lech Kaczyński’s competence and prepared him for the highest 
state offices.

On 12 June 2000, Prime Minister Jerzy Buzek appointed Lech 
Kaczyński as Minister of Justice and Prosecutor General. In this 
post, he took decisive steps to counter criminality, including 
the  stiffening of penalties for certain offences. His determination 
in reforming legal aspects of the justice system in Poland made him 
one of the most popular members of government.
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Tablica pamiątkowa na ścianie bu-
dynku Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Gdańskiego. 
Fot. Mariusz Kowalik / IDS

A memorial plaque on the wall 
of  the building of the Faculty 
of Law and Administration of  the 
University of Gdańsk. Photo: 
Mariusz Kowalik / IDS
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Kamienica w al. Armii Kra-
jowej 55 – dom rodziny Le-
cha Kaczyńskiego w Sopo-
cie. Fot. Mariusz Kowalik / IDS

Tenement house at 
al. Armii Krajowej 55 — the 
home of Lech Kaczyński’s 
family in Sopot. Photo:  Ma-
riusz Kowalik / IDS

W 1990 roku Lech Kaczyński przygotował rozprawę habilitacyjną 
pt.  „Renta socjalna”. Pisał w niej o wsparciu osób, które nie mogły 
pracować lub znalazły się w trudnych sytuacjach. W latach 1995–
2000 wyłączył się z działalności politycznej i skoncentrował na pracy 
naukowej. Od 1996 do 1997 roku był profesorem nadzwyczajnym 
Uniwersytetu Gdańskiego. Wykładał również na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Bałtyckiej 
Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie.

In 1990, Lech Kaczyński wrote a post-doctoral dissertation entitled 
“Public pension” in support of  those who cannot work or find 
themselves in a difficult situation. In 1995–2000, he withdrew from 
public life and focussed on academic work. From 1996 to 1997, he 
was an associate professor at Gdańsk University. He also taught at 
the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw and the Baltic 
Higher School of Liberal Arts in Koszalin.
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Spotkanie prezydenta RP z rektorami polskich szkół wyższych. Fot. Maciej Chojnowski / Maciej Osiecki / Archiwum KPRP 
(Kancelaria Prezydenta RP nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie fotografii)

Meeting between the President of the Republic of Poland and the presidents of Polish higher education institutions. 
Photo: Maciej Chojnowski / Maciej Osiecki / Archives of the Chancellery of the President of the Republic of Poland (The Chancellery 
of the President of the Republic of Poland does not take responsibility for further use of the photograph)
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W zgodnej opinii rodaków Warszawa jest 
miastem wyjątkowym, ku któremu od pokoleń 
biegną myśli i czyny Polaków. Jej renoma jako 
stolicy państwa ma tu z pewnością zasadnicze 
znaczenie. Ale jest jeszcze coś szczególnego, 
wręcz magicznego, co sprawia, że – myśląc 
o  symbolu polskości – zgodnie wskazujemy 
właśnie na to miasto. 
Z listu do dyrektora Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, 21 marca 2006 r.

In the unanimous opinion of our compatriots, Warsaw 
is an exceptional city towards which the thoughts and 
deeds of Poles have been turned for centuries. Its re-
nown as the country’s capital surely has fundamental 
significance. However, there is also something particu-
lar, quite magical, which means that - in thinking of the 
symbol of Polishness - we all indeed turn towards this 
city.

From a letter to the director of the Warsaw History Museum, 21 March 2006
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PREZYDENT WARSZAWY 
(2002–2005)

Mayor of Warsaw (2002–2005)
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Lech Kaczyński podczas uroczystości odznaczania uczestników Powstania Warszawskiego. Fot. Maciej Chojnowski  / 
Maciej Osiecki / Archiwum KPRP (Kancelaria Prezydenta RP nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie fotografii)

Lech Kaczyński during the award ceremony of the participants of the Warsaw Uprising. Photo: Maciej Chojnowski / 
Maciej Osiecki / Archives of the Chancellery of the President of the Republic of Poland (The Chancellery of the President of the 
Republic of Poland does not take responsibility for further use of the photograph)
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Z inicjatywy Lecha Kaczyńskiego powstało dawno wyczekiwane 
Muzeum Powstania Warszawskiego. Do tego przedsięwzięcia 
prezydent miał stosunek osobisty, ponieważ jego matka należała 
do Szarych Szeregów, a ojciec walczył w powstaniu w pułku 
AK „Baszta”.  Budowa  obiektu była zarazem elementem polityki 
historycznej – oddawania czci bohaterom. Muzeum zostało otwarte 
1 sierpnia 2004 roku, w 60 rocznicę wybuchu powstańczego zrywu.

The long-awaited Uprising Museum was founded at the initiative 
of Lech Kaczyński. The mayor was personally involved in this 
undertaking, because his mother was a member of the Grey Ranks, 
while his father fought in the uprising in the “Baszta” Home Army 
Regiment. The creation of this site was also an element of historical 
policy - a tribute to heroes. The museum opened on 1 August 2004 
on the 60th anniversary of the start of the uprising.
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„Tygodnik Solidarność” nr 45 
z  8.11.2002 r. Fotogram z Ar-
chiwum KK NSZZ „Solidarność”

“Tygodnik Solidarność” 
no. 45 of 8 November 2002. 
Photogram from the KK Archive 
of NSZZ “Solidarność”
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W dniu 18 listopada 2002 roku Lech Kaczyński objął urząd 
prezydenta miasta stołecznego Warszawy. W drugiej turze 
głosowania otrzymał poparcie 70,54% głosujących mieszkańców 
Warszawy. Lech Kaczyński podjął działania mające na celu 
przywrócenie ładu i porządku, m.in. poprzez likwidację układów 
korupcyjnych. Za  jego prezydentury powstały m.in. wydziały 
obsługi  mieszkańców, usprawniające działanie jednostek urzędu 
miejskiego i przybliżające je mieszkańcom. Rozstrzygnięto konkurs 
na projekt budynku Centrum Nauki Kopernik.

On 18 November 2002, Lech Kaczyński assumed the post of Mayor 
of Warsaw. In the second round of voting, he received 70.54% of the 
vote. Lech Kaczyński took action to restore law and order, among 
others, by eliminating corruption schemes. Under his leadership, 
resident service units were created, among  others, to streamline 
the work of municipal office departments and render them more 
publicly accessible. A competition for the design of the Copernicus 
Science Centre was also held.
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Lech Kaczyński podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego 
pod jedną z inwestycji publicznych w Warszawie. Fot. Maciej Chojnowski   / 
Maciej  Osiecki / Archiwum KPRP (Kancelaria Prezydenta RP nie ponosi 
odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie fotografii)

Lech Kaczyński during the cornerstone laying ceremony for a public 
investment in Warsaw. Photo: Maciej Chojnowski / Maciej Osiecki / Archives 
of  the Chancellery of the President of the Republic of Poland (The Chancellery 
of the President of the Republic of Poland does not take responsibility for further 
use of the photograph)
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Szacunek wobec przyrody bierze się z wraż-
liwości, umiejętności dostrzeżenia piękna 
wokół nas. 

Z listu do uczestników obrad XII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, 
Warszawa, 1 czerwca 2006 r.

Respect for nature stems from sensitivity and the ability 
to perceive beauty around us. 

From a letter to participants of the XII session of the Children and Youth 
Parliament, Warsaw, 1 June 2006
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MALI PRZYJACIELE RODZINY

Small family friends



94

Maria Kaczyńska z psem Tytusem. Fot. Maciej Chojnowski / Archiwum KPRP (Kancelaria Prezydenta RP nie ponosi odpowie-
dzialności za dalsze wykorzystanie fotografii)

Maria Kaczyńska with Tytus — one of the family dogs. Photo: Maciej Chojnowski / Archives of the Chancellery of  the 
President  of  the  Republic of Poland (The Chancellery of the President of the Republic of Poland does not take responsibility 
for further use of the photograph)
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Państwo Kaczyńscy z kotem Rudolfem. Fot. Leszek Pękalski / zbiory Ośrodka KARTA

Mr. and Mrs. Kaczyński with their cat Rudolf. Photo: Leszek Pękalski / collections of the KARTA Centre
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Lech Kaczyński i jego małżonka Maria słynęli wśród znajomych z ser-
deczności, gościnności oraz ogromnej sympatii do zwierząt. W domu 
państwa Kaczyńskich zawsze było kilka psów lub kotów.

Lech Kaczyński o zwierzętach pamiętał również w swojej działalności 
publicznej. Jako minister sprawiedliwości stał na stanowisku, że wyroki 
w sprawach o okrucieństwo wobec zwierząt powinny być surowsze.

W 2005 roku, nawiązując do Światowego Dnia Zwierząt, zwrócił się z ape-
lem do mieszkańców stolicy o otwarcie serc i okienek piwnicznych, aby 
pomóc przetrwać kotom okres jesienno-zimowy. W stołecznym Ratuszu 
utworzył stanowisko pełnomocnika ds. zwierząt, angażował się w wypra-
cowanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i mocno intere-
sował się postępami prac remontowych schroniska Na Paluchu. 

Lech Kaczyński and his wife, Maria, were well known among friends for 
their cordiality, hospitality and great affection for animals. There were 
always several dogs or cats in the Kaczyński household.

Lech Kaczyński also did not forget about animals in his public life. 
As  Minister of Justice, he advocated harsher judgements in cases 
involving cruelty to animals. 

In 2005, in reference to World Animal Day, he appealed to capital 
residents to “open your hearts and cellar windows” to help cats survive 
the autumn-winter season. He established a position of ombudsman 
for animals at City Hall, was involved in introducing a program of care 
for homeless animals, and was deeply interested in the progress of 
the renovation of the “Na Paluchu” animal shelter.
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Maria i Lech Kaczyńscy z psami na spacerze. Fot. Maciej Chojnowski / Archiwum KPRP (Kancelaria Prezydenta RP nie ponosi 
odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie fotografii)

Maria and Lech Kaczyński walking their dogs. Photo: Maciej Chojnowski / Archives of the Chancellery of the President 
of the Republic of Poland (The Chancellery of the President of the Republic of Poland does not take responsibility for further use 
of the photograph)
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Mamy kraj wolny. Polska jest niepodległa. Polska 
jest w tych strukturach, które się łączą z naszą 
sferą cywilizacyjną: w NATO i w Unii Europej-
skiej. I to jest niewątpliwie wielki sukces – 
sukces Solidarności i ludzi Solidarności.

Z przemówienia podczas uroczystych obchodów 26 rocznicy 
podpisania Porozumień Sierpniowych, Gdańsk, 31 sierpnia 2006 r.

We have a free country. Poland is independent. Poland 
is within those structures that bind our sphere of civil-
isation: NATO and the European Union. This is undoubt-
edly a great success - the success of Solidarność and 
the people of Solidarność.

From an address at ceremonies marking the 26th anniversary of the 
signing of the August Accords, Gdańsk, 31 August 2006
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PREZYDENT 
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POLITYKA WEWNĘTRZNA

President of the Republic (2005–2010) 
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Ceremonia odznaczenia Anny Walentynowicz Orderem Orła Białego. Fot. Maciej Chojnowski / Maciej Osiecki / Archiwum 
KPRP (Kancelaria Prezydenta RP nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie fotografii)

Ceremony of awarding Anna Walentynowicz with the Order of the White Eagle. Photo: Maciej Chojnowski / Maciej 
Osiecki / Archives of the Chancellery of the President of the Republic of Poland (The Chancellery of the President of the Republic 
of  Poland does not take responsibility for further use of the photograph)
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Wręczenie odznaczenia Longinowi Komołowskiemu w dniu jubileuszu Sierpnia ’80 w Szczecinie. Fot. Maciej Chojnowski  / 
Maciej Osiecki / Archiwum KPRP (Kancelaria Prezydenta RP nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie fotografii)

Decoration ceremony to Longin Komołowski on the August 1980 anniversary in Szczecin. Photo: Maciej Chojnowski  / 
Maciej Osiecki / Archives of the Chancellery of the President of the Republic of  Poland (The Chancellery of the President 
of the Republic of Poland does not take responsibility for further use of the photograph)
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Na placu Solidarności w Gdańsku w rocznicę Sierpnia ’80. Fot. Maciej Chojnowski / Maciej Osiecki / Archiwum KPRP 
(Kancelaria Prezydenta RP nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie fotografii)

At Solidarity Square in Gdansk on the anniversary of August 1980. Photo: Maciej Chojnowski / Maciej Osiecki / Archives 
of the Chancellery of the President of the Republic of Poland (The Chancellery of the President of the Republic of Poland does not 
take responsibility for further use of the photograph)
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Podczas uroczystości upamiętnienia zbrodni Grudnia ’70 w Gdyni. Fot. Maciej Chojnowski / Maciej Osiecki / Archiwum 
KPRP  (Kancelaria Prezydenta RP nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie fotografii)

During the commemoration ceremony of the murder of December 1970 in Gdynia. Photo: Maciej Chojnowski / 
Maciej Osiecki / Archives of the Chancellery of the President of the Republic of Poland (The Chancellery of the President of the 
Republic of Poland does not take responsibility for further use of the photograph)
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Prezydent RP Lech Kaczyński podczas uroczystości 29 rocznicy Porozu-
mienia Jastrzębskiego. Fot. Andrzej Grygiel / PAP 

Lech Kaczyński, the President of the Republic of Poland, during the 29th 
anniversary of the Jastrzębie Agreement. Photo: Andrzej Grygiel / PAP



105



106

Lech Kaczyński podkreślał, że uznaje powstanie Solidarności za jed-
no z kluczowych wydarzeń w historii Polski. Zwracał uwagę na wie-
lowymiarowość i masowość ruchu, zdolność polskiego społeczeń-
stwa do samoorganizacji. Wielokrotnie akcentował, że po 1989 roku 
niedostatecznie zostało wykorzystane narodowe doświadczenie 
Solidarności, że pominięto wiele środowisk, skupiając się na grupie 
autorytetów. Prezydent Lech Kaczyński zaczął przywracać na szcze-
blu państwowym pamięć o zapomnianych bohaterach. Ordery Orła 
Białego 3 maja 2006 roku otrzymali Anna Walentynowicz i  Andrzej 
Gwiazda, 31 sierpnia 2006 roku w Gdańsku orderami i odznaczeniami 
państwowymi uhonorował blisko 80 osób, w tym część pośmiertnie. 
W  następnych latach kontynuował tę działalność, nadrabiając zale-
głości poprzedników.

W trosce o solidarną gospodarkę, w której interesy pracodawców 
i  pracowników są właściwie zabezpieczone, prezydent Lech Ka-
czyński podejmował inicjatywy ustawodawcze. W projekcie ustawy 
o Państwowej Inspekcji Pracy prezydent zaproponował rozszerzenie 
uprawnień kontrolnych dotyczących przestrzegania przepisów o  le-
galności zatrudnienia.

Zainaugurowany w 2007 roku przez NSZZ „Solidarność” i prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracowni-
kom” to jedyne w Polsce wyróżnienie, które pracownicy przyznają 
swoim pracodawcom. Dla Lecha Kaczyńskiego, profesora prawa 
pracy i wiceprzewodniczącego związku zawodowego, przestrze-
ganie prawa pracy – zarówno przez pracowników, jak i pracodaw-
ców – miało ogromne znaczenie, ponieważ wpływa na zapewnienie 
zrównoważonego, dobrego rozwoju państwa.
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Lech Kaczyński underscored the view of the rise of Solidarność 
as a key event in Polish history. He drew attention to the multi-
dimensional and mass scale of this movement, and the ability of 
Polish society to organise itself. He repeatedly emphasised that 
the “national experience of Solidarność” was insufficiently tapped 
after 1989, and that numerous communities were overlooked 
while focussing solely on a group of “authorities”. President Lech 
Kaczyński began to restore the memory of forgotten heroes at the 
state level. Anna Walentynowicz and Andrzej Gwiazda received 
Orders of the White Eagle on 3 May 2006, while nearly 80 individuals, 
some posthumously, received orders and state distinctions in 
Gdańsk on 31 August 2006. He continued this activity in subsequent 
years, thus making up the arrears of his predecessors.

President Lech Kaczyński launched legislative initiatives out of con-
cern for solidarity in the economy in which the interests of employers 
and employees are properly secured. In a draft law on the State La-
bour Inspection, the President proposed an expansion of inspection 
rights to monitor the observance of legal employment regulations.

Inaugurated in 2007 by NSZZ “Solidarność” and President Lech 
Kaczyński, the “Employee-friendly Employer” competition is the 
only distinction in Poland awarded by employees to their employers. 
For Lech Kaczyński, a professor of labour law and deputy chairman 
of a trade union, the observance of labour law on the part of employees 
as well as employers had enormous significance because of its effect 
on ensuring the balanced and sound development of the country.
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Wspólne dziedzictwo, jakiego jesteśmy spad-
kobiercami, nakłada na nas także obowiązki. 
Obowiązkami tymi są troska o bezpieczeństwo 
i pomyślny, pokojowy rozwój naszych krajów, 
wspólna troska o kształt Europy, o oparcie jej 
na wartościach i fundamentach, które od wie-
ków budowały historię Naszych Narodów. 

Z listu do prezydenta Republiki Litewskiej, 
Warszawa, 13 stycznia 2007 r.

The common heritage that we have inherited imposes 
obligations upon us. These include concern for security 
as well as the successful and peaceful development of 
our countries, together with common concern for the 
shape of Europe and its foundation on the values that 
for centuries have formed the history of Our Nations.

From a letter to the President of the Republic of Lithuania, 
Warsaw,  13 January 2007
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Z prezydentem USA George’em W. Bushem. Fot. Maciej Chojnowski  / 
Maciej  Osiecki / Archiwum KPRP (Kancelaria Prezydenta RP nie ponosi 
odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie fotografii)

With the President of the USA, George W. Bush. Photo: Maciej Chojnowski / 
Maciej Osiecki / Archives of the Chancellery of the President of the Republic 
of Poland (The Chancellery of the President of the Republic of Poland does not take 
responsibility for further use of the photograph)
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Z prezydentem Gruzji Michaiłem Saakaszwilim. Fot. Maciej Chojnowski / Maciej Osiecki / Archiwum KPRP (Kancelaria 
Prezydenta RP nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie fotografii)

With the President of Georgia, Mikheil Saakashvili. Photo: Maciej Chojnowski / Maciej Osiecki / Archives of the Chancellery 
of the President of the Republic of Poland (The Chancellery of the President of the Republic of Poland does not take responsibility 
for further use of the photograph)
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Lech Kaczyński jako głowa państwa miał odważną i ambitną wizję 
polityki zagranicznej RP. Dążył  do umocnienia niepodległości Pol-
ski oraz zwiększenia jej znaczenia – aby odgrywała podmiotową 
rolę w polityce zagranicznej. Chciał, aby Unia Europejska była soju-
szem niepodległych państw, a nie supermocarstwem. Widział w niej 
szansę dla Polski na trwałe bezpieczeństwo, rozwój i modernizację. 

Z pierwszą wizytą zagraniczną Lech Kaczyński udał się w styczniu 
2006 roku do Stolicy Apostolskiej. Za kluczową w swojej dyploma-
cji uznał współpracę Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Był jednak 
również zwolennikiem przyjacielskich, ale opartych na podmioto-
wych relacjach oraz prawdzie historycznej, stosunków z sąsiadami 
naszej ojczyzny – Niemcami i Rosją. 

Lech Kaczyński budował blok państw Europy Środkowej i Wschod-
niej. W okresie jego prezydentury Polska była liderem tego bloku. 
Gdy w sierpniu 2008 roku rozpoczął się atak wojsk rosyjskich na 
Gruzję, podjął inicjatywę wspólnej delegacji prezydentów Ukrainy, 
Litwy, Estonii i  premiera Łotwy do Tbilisi. Podczas wiecu udzielili 
oni tam solidarnego poparcia Gruzji.
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Lech Kaczyński, as head of state, had a bold and ambitious vision 
of  foreign policy. He sought to strengthen Poland’s independence 
and increase its  significance in order to play a sovereign role in 
foreign affairs. He wanted the European Union to be an alliance 
of independent states, not a  superpower. He nevertheless viewed 
it as an opportunity for Poland to achieve permanent security, 
development and modernisation.

Lech Kaczyński’s first foreign visit was to the Holy See in January 
2006. He considered cooperation between Poland and the United 
States to be paramount in his diplomacy. However, he was also 
a  proponent of friendly relations with neighbouring countries, 
Germany and Russia, but based on sovereign relations and historical 
truth.

Lech Kaczyński built a block of countries in Central and Eastern 
Europe. During his presidency, Poland was the leader of this block. 
When Russian forces began their attack on Georgia in August 2008, 
he took the initiative of organising a delegation of the presidents 
of Ukraine, Lithuania, and Estonia as well as the Prime Minister of 
Latvia, to Tbilisi. At a rally, they voiced their joint support for Georgia.
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Podczas wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI. Fot. Wojciech Druszcz / zbiory Ośrodka KARTA

During a visit of His Holiness Benedict XVI. Photo: Wojciech Druszcz / collections 
of the KARTA Centre



116

Sprawmy, by katyńska rana mogła się wreszcie 
w pełni zagoić i zabliźnić. Jesteśmy już na tej 
drodze. 

Z przesłania do przedstawicieli Rodzin Katyńskich – uczestników 
uroczystości z okazji 70 rocznicy zbrodni katyńskiej na Polskim Cmentarzu 

Wojennym w Katyniu, 10 kwietnia 2010 r.

Let us strive to have the Katyń wound finally and fully 
healed. We are already on this course.

From a message to representatives of family members of the Katyń 
victims – participants of commemorations marking the 70th anniversary 

of the Katyń massacre at the Polish Military Cemetery in Katyń, 10 April 2010. 
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TRAGICZNA ŚMIERĆ 
(2010)

Tragic death (2010) 
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W dniu 10 kwietnia 2010 roku Lech Kaczyński rządowym samolotem 
udał się na obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. Prezydentowi 
towarzyszyła małżonka Maria Kaczyńska oraz delegacja złożona 
m.in. z przedstawicieli Rodzin Katyńskich, wojskowych, parlamen-
tarzystów oraz wysokich urzędników państwowych. Lot prezydenc-
kiego Tu-154M nr 101 w pobliżu lotniska Smoleńsk-Siewiernyj zakoń-
czył się tragiczną katastrofą, w której zginęli wszyscy pasażerowie 
i członkowie załogi – 96 osób.

Przez wiele dni na Krakowskim Przedmieściu w pobliżu Pałacu 
Prezydenckiego gromadziły się tłumy ludzi, aby oddać hołd ofiarom 
tragedii. Według szacunków urzędników Kancelarii Prezydenta 
w dniach 13–17 kwietnia 2010 roku hołd parze prezydenckiej w Pałacu 
Prezydenckim oddało około 180 tysięcy osób. Wielu Polaków 
dopiero po tragicznej śmierci Lecha Kaczyńskiego poznało fakty 
z jego prywatnego życia i działalności publicznej, wcześniej celowo 
zniekształcane przez krytyczne wobec prezydenta media.

Żałoba narodowa po śmierci prezydenta RP i całej delegacji 
obowiązywała w dniach 10–18 kwietnia 2010 roku. W dniu 18 kwietnia 
2010 roku trumny z ciałami Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej 
przewieziono do Krakowa. Para prezydencka została pochowana 
z honorami wojskowymi w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów 
bazyliki archikatedralnej na Wawelu. 
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On 10 April 2010, Lech Kaczyński flew on a government airplane to 
commemorations marking the 70th anniversary of the Katyń massa-
cre. The president was accompanied by his wife, Maria Kaczyńska, 
as well as a delegation comprised, among others, of representatives 
of family members of the Katyń victims, military men, parliamentar-
ians, and high-ranking state officials. The flight of the presidential 
airplane Tu-154M, no. 101, ended in a  tragic catastrophe near the 
Smoleńsk-Severny airport in which all passengers and crew mem-
bers, 96 people in total, perished.

Throngs of people gathered for many days on Krakowskie Przed-
mieście near the Presidential Palace to pay tribute to the victims. 
According to estimates of officials from the Office of the President, 
approximately 180,000 people paid tribute to the presidential cou-
ple at the palace on 13–17 April 2010. Many Poles learned about Lech 
Kaczyński’s private and public life, deliberately distorted by media 
previously critical of him, only after his death.

National mourning for the death of the President of the Republic 
of  Poland and the entire delegation ensued on 10–18 April 2010. 
On   18 April 2010, caskets with the bodies of Lech Kaczyński and 
Maria Kaczyńska were transported to Kraków. The presidential 
couple was laid to rest with military honours in a crypt under the 
Silver Bells Tower of the Cathedral Basilica at Wawel.
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Uroczystości pogrzebowe pary prezydenckiej. Fot. Maciej 
Chojnowski   / Maciej Osiecki / Archiwum KPRP (Kancelaria Prezydenta RP 
nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie fotografii)

The funeral ceremony of the presidential couple. Photo: Maciej 
Chojnowski / Maciej Osiecki / Archives of the Chancellery of the President 
of the Republic of Poland (The Chancellery of the President of the Republic 
of Poland does not take responsibility for further use of the photograph)
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Podczas żałoby narodowej przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. 
Fot.  Maciej  Chojnowski / Maciej Osiecki / Archiwum KPRP (Kancelaria Prezydenta RP 
nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie fotografii)

During the national day of mourning in front of the Presidential Palace in Warsaw. 
Photo: Maciej Chojnowski / Maciej Osiecki / Archives of the Chancellery of the President 
of the Republic of Poland (The Chancellery of the President of the Republic of Poland does 
not take responsibility for further use of the photograph)
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„JEST PRZY TOBIE 
SOLIDARNOŚĆ”

”Solidarność is with you” 
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Z przemówienia przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Janusza Śniadka, wygłoszonego 
podczas pożegnania pary prezydenckiej w Krakowie: 

Panie Prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej; 
Pani Mario Kaczyńska; Leszku – Przyjacielu Drogi

Przybyliśmy do Krakowa z całego świata. 
Jak zawsze jest przy Tobie Solidarność, od której wszystko się zaczęło, której byłeś zawsze wierny. Tyl-

ko wieniec, który chciałeś złożyć w katyńskim lesie – przetrwał katastrofę. Pamięć i prawda są silniej-
sze od największych tragedii. Solidarność Polaków w dniach żałoby to hołd: dla Ciebie, Twojej Małżonki 
i wszystkich ofiar – to wieniec pamięci polskich serc.

Chcemy, aby przyszłość naszego narodu, Europy i świata wyrastała z pamięci – opierała się na praw-
dzie. Ktoś powiedział, że Twoje życie było drogą do Katynia. Ta tragedia powinna nas zbliżyć. Drodzy Przy-
jaciele z całego świata, proszę Was, powiedzcie wszystkim, jak Lech Kaczyński kochał prawdę, jak o nią 
walczył, powiedzcie o tych tłumach w Warszawie i pod Wawelem. Płaczemy po Tobie wszyscy. Świat pracy 
i prości, często ubodzy ludzie. Płaczemy, bo byłeś dobrym człowiekiem.

Solidarność upomniała się: o wolność, o sprawiedliwość społeczną i o obecność krzyża w życiu pu-
blicznym. Tym wartościom dochowałeś wierności jak nikt. Dlatego jak zawsze z dumą będziemy mówić o 
Tobie – Człowiek Solidarności. Ojciec Święty Jan Paweł II nauczał: „Nie ma solidarności bez miłości”. Jak 
mało kto kochałeś swoich najbliższych i kochałeś ludzi. Podkreślałeś jako Prezydent: „Solidarność jest 
potrzebna w skali globalnej, w walce z głodem, przemocą, w walce o prawa ludzi”. Rozumiałeś, że Solidar-
ność to zobowiązanie nie tylko dla naszej Ojczyzny, ale i dla innych narodów. 

Panie Prezydencie Wartości! Żołnierzu prawdy!
Nie jesteś sam w królewskiej drodze na Wawel. Przypomniałeś nam, co to znaczy być Polakiem. 

Wdzięczni przyszliśmy zaświadczyć, że bez solidarności nie zbudujemy lepszego świata. Nie ma dzisiaj 
Warszawy ani Krakowa, ani Gdańska. Jest jedna Polska – zadumana w żałobie. Przykład Twojego życia 
i  dramatyczna śmierć na nowo rozpaliły w sercach Polaków ducha Solidarności. W czasie tych swoistych 
rekolekcji uświadamiamy sobie, że – rezygnując z wartości – tracimy poczucie wspólnoty, tracimy Polskę! 
Nie ma wolności bez wartości. Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy 
głowy. Zróbmy wszystko, aby rozpalony w sercach i umysłach płomień nie wygasł. […]
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From a speech delivered by Janusz Śniadek, head of the National Commission of NSZZ 
“Solidarność”, at the farewell to the presidential couple in Kraków:

Mr. President of the Serene Republic, Ms. Maria Kaczyńska, Leszek - dear friend 

We have come to Kraków from all over the world. 
As always, Solidarność, with which everything began and to which you were always faithful, is with you. 

Only the wreath that you wanted to lay in the Katyń forest survived the catastrophe. Memory and truth are 
stronger than any tragedy. The solidarity of Poles in these days of mourning is a tribute: to you, your wife, 
and to all victims - it is a wreath from the memory of Polish hearts.

We want the future of our nation, Europe, and the world to grow from memory - to be based on the truth.
Someone said that your life was a road to Katyń. This tragedy should bring us closer. Dear friends from 
around the world, I ask you to tell everyone how much Lech Kaczyński cherished the truth and fought for 
it, tell everyone about the multitudes gathered in Warsaw and at Wawel. We all cry for you, we the working 
world as well as simple and often poor people. We cry because you were a good person.

Solidarność called for freedom, social justice and the presence of the cross in public life. Like no one 
else, you held true to these values. For this reason, we will always speak of you as a man of Solidarność.
The Holy Father John Paul II taught us: “There is no solidarity without love”. Like few others, you loved your 
dearest and you loved people. You emphasised as President that: “Solidarność is necessary on a global 
scale in the fight against hunger and violence as well as for human rights”. You understood that Solidar-
ność is an obligation not only towards our homeland, but also for other nations. 

President of values! Soldier of truth!
You are not alone on the Royal route to Wawel. You have reminded us what it means to be a Pole. We 

have come in gratitude to attest that we will not build a better world without solidarity. There is no Warsaw, 
Kraków or Gdańsk today. There is one Poland - thoughtful in mourning. The example of your life and dra-
matic death has rekindled the spirit of Solidarność in the hearts of Poles. In this time of particular retreat, 
we become aware that in shedding our values, we lose the feeling of community, we lose Poland! There is 
no freedom without values. Mocked for our unfashionable patriotism, faithful to God and to the homeland, 
we have raised our heads. Let us do everything to ensure that this flame that is now lit in our hearts and 
minds does not die out. […]
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14 kwietnia 2010 roku wartę 
honorową przy trumnach pary 
prezydenckiej pełnili przedsta-
wiciele NSZZ „Solidarność”. Od 
lewej: sekretarz Prezydium Komi-
sji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Jacek Rybicki, wiceprzewodniczą-
cy Jerzy Langer, przewodniczący 
Janusz Śniadek. Fot. Marek Lewan-
dowski / KK NSZZ „Solidarność”

Representatives of NSZZ “Sol-
idarność” constituted an hon-
our guard by the caskets of the 
presidential couple on 14 April 
2010. From the left: Secretary of 
the NSZZ “Solidarność” Nation-
al Committee Presidium, Jacek 
Rybicki, Deputy Chairman, Jerzy 
Langer, and Chairman, Janusz 
Śniadek. Photo: Marek Lewandowski  / 
KK NSZZ “Solidarność”
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Przemówienie szefa NSZZ „Soli-
darność” Janusza Śniadka pod-
czas pogrzebu pary prezydenckiej. 
Fot. Radek Pietruszka / PAP

The speech of the head of NSZZ 
“Solidarność”, Janusz Śniadek, 
during the funeral of the presi-
dential couple. Photo: Radek Pie-
truszka / PAP



131



132



133



134

Wystawa wirtualna: 
https://sway.office.com/Of6bzuMlMlo89QpG?ref=Link%20 

Virtual exhibition:  
https://sway.office.com/Of6bzuMlMlo89QpG?ref=Link%20
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Lech KaczyńsKi 
człowiek solidarności 
Lech Kaczyński (1949–2010). Man of Solidarity

1949–2010 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 
FREE COPY

Wystawę „Lech Kaczyński (1949–2010). człowiek solidarności” uroczyście otwarto 7 września 2020 roku 
w Warszawie, na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród zgromadzonych gości 
znaleźli się m.in. Jarosław Kaczyński, wicepremier prof. Piotr Gliński, minister Wojciech Kolarski, Julia 
Przyłębska, minister Marlena Maląg i Maciej Łopiński. W swym liście na otwarcie ekspozycji prezydent 
Andrzej Duda przesłał m.in. te słowa: „Lech Kaczyński napisał swoim życiem opowieść o polskim umi-
łowaniu wolności, o dumie, godności i honorze, o tym, że warto być Polakiem, o wierności i odwadze 
w głoszeniu prawdy, o powinnościach człowieka i obywatela, o międzyludzkiej solidarności”. Wystawa, 
opowiadając o życiu i dokonaniach Lecha Kaczyńskiego, przedstawia obraz zmieniającej się Polski – od 
studenckich protestów w 1968 roku przez działalność opozycji w latach 70., budowanie Solidarności, stan 
wojenny aż po zrealizowanie marzeń Polaków – odzyskanie niepodległości. 

The “Lech Kaczyński (1949–2010). Man of Solidarity” exhibition was officially opened in the court-
yard of the Ministry of Culture and National Heritage in Warsaw on 7 September 2020. The guests in-
cluded Jarosław Kaczyński, Deputy Prime Minister Prof. Piotr Gliński, Minister Wojciech Kolarski, Julia 
Przyłębska, Minister Marlena Maląg and Maciej Łopiński. In his letter inaugurating the exhibition, Presi-
dent Andrzej Duda wrote: “Lech Kaczyński’s life was a story of Poland’s love of freedom, of pride, dignity 
and honour, of why it is great to be a Pole, of faith and courage to spread truth, of the duties of the 
individual and the citizen, and of interpersonal solidarity”. By focussing on the life and achievements of 
Lech Kaczyński, the exhibition paints a picture of a changing Poland – from the student protests of 1968 
to the opposition activism of the 1970s, building Solidarity, the martial law period, and the achievement 
of the Polish dream – regaining independence.
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