Oświadczenie złożone przez senatorów
Antoniego Szymańskiego i Bogdana Borusewicza
na 71. posiedzeniu Senatu
w dniu 24 stycznia 2019 r.
Oświadczenie dotyczące Leszka Juliusza Lackorzyńskiego
3 stycznia 2019 r. zmarł Leszek Juliusz Lackorzyński, ur. 17 grudnia 1941 r. w Hrubieszowie – polski
prawnik i polityk, prokurator, senator III kadencji.
Był absolwentem VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1968 r. pracował w Prokuraturze Powiatowej w Koszalinie. Kolejno pełnił funkcję
aplikanta, asesora, podprokuratora, wiceprokuratora i zastępcy prokuratora powiatowego w Koszalinie. W
1976 r., po śmierci ojca, przyjechał do Gdańska i podjął pracę w Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku.
W 1981 r. organizował działalność i został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” w
Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego usunięto go z przyczyn politycznych ze stanowiska prokuratora.
W latach 1982–1988 był czynnie zaangażowany w działalność opozycyjną i współpracował z zakonspirowanymi strukturami NSZZ „Solidarność”. Od 1982 do 1988 r. prowadził samodzielnie poradnictwo prawne
dla osób represjonowanych i ich rodzin w komisji charytatywnej działającej przy kościele św. Brygidy w
Gdańsku. Od 1983 do 1991 r. był radcą prawnym kurii biskupiej w Gdańsku.
Od września 1991 r. pełnił funkcję prokuratora wojewódzkiego w Gdańsku. W wyborach w 1993 r. uzyskał mandat senatora z ramienia „Solidarności” w woj. gdańskim. Pod koniec kadencji był senatorem niezrzeszonym. Pracował m.in. w Komisji Obrony Narodowej oraz w Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich. Przez kilka miesięcy reprezentował Senat w Krajowej Radzie Sądownictwa.
W lutym 1992 r. otrzymał od papieża odznaczenie Pro Ecclesia et Pontifice za pomoc represjonowanym i
służbę Kościołowi.
W 1997 r. nie uzyskał reelekcji jako kandydat niezależny. W 2001 r. bezskutecznie ubiegał się o mandat
poselski z listy PSL. Jako prokurator przeszedł w stan spoczynku, wycofał się też z działalności politycznej.
Leszek Lackorzyński nie był członkiem żadnej partii politycznej. Żona Genowefa pracowała jako lekarz
pediatra. Miał 2 synów, Juliusza (1967) oraz Rafała (1976).
Leszek Juliusz Lackorzyński dobrze zasłużył się Polsce. Cześć Jego pamięci!
Antoni Szymański
Bogdan Borusewicz

