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Po niezliczonej ilości przekłamań i zwykłych kłamstw na temat Lecha Kaczyń-
skiego, grupa badaczy pod kierunkiem Sławomira Cenckiewicza postanowi-
ła przygotować pierwszą naukową biografi ę byłego Prezydenta Rzeczypospoli-
tej.  Część pierwsza tej opowieści, obejmująca lata 1949–2005, prowadzi nas siłą 
rzeczy w stronę bogatej historii rodu Jasiewczów i Kaczyńskich, opisuje losy Ja-
dwigi i Rajmunda Kaczyńskich oraz dzieciństwo, dorastanie i młodość ich uko-
chanych synów-bliźniaków: Lecha i Jarosława. I choć jest to przede wszystkim 
biografi a polityczna Lecha Kaczyńskiego, rekonstruująca skrupulatnie kolejne 
etapy jego aktywności publicznej począwszy od udziału w warszawskim Mar-
cu ’68, poprzez udział w trójmiejskim ruchu antykomunistycznym, roli w Wielkim 
Strajku 1980 r., aktywności w legalnej i podziemnej „Solidarności”, internowa-
nie, udział w rozmowach w Magdalence i przy okrągłym stole, aż po działalność 
parlamentarną, pełnienie funkcji ministra stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha 
Wałęsy, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, ministra sprawiedliwości i prezydenta 
Warszawy, to na kartach tej obszernej książki znajdziemy wiele szczegółów do-
tyczących jego życia prywatnego i rodzinnego, kariery akademickiej i dorobku 
naukowego. Od tej pory plotki i domysły na temat różnych aspektów biografi i 
Lecha Kaczyńskiego powinny ustąpić sprawdzonej wiedzy naukowej opartej na 
bogatej kwerendzie archiwalnej, relacjach świadków i przekazach rodzinnych. 
Takiej książki jeszcze nie było!
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Niniejsza broszura jest fragmentem książki i może różnić się w przedstawionym zakresie 
od egzemplarza przeznaczonego do druku. Wszelkie zawarte w niej informacje, w tym 

data publikacji i szczegóły wykonania technicznego, mogą ulec zmianie.
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