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Ryszard Kaczorowski spoczął w Świątyni Opatrzności Bożej

Pożegnanieprezydenta
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Niepowinni lądować
W takich sytuacjach jak
pod Smoleńskiem pilot
linii cywilnych nigdy nie
podjąłby decyzji o lądowa-
niu. Str. 3

Zadługiewakacje
Chmura wulkanicznego
pyłu znad Islandii setkom
Polaków przedłużyła
wakacje w ciepłych kra-
jach. Niestety wynikają
z tego same kłopoty. Str. 8

NagrodyKorfantego
Już po raz osiemnasty
Związek Górnośląski przy-
znał nagrody osobom
i organizacjom, które swo-
imi dokonaniami przyczy-
niają się do nobilitacji Gór-
nego Śląska. Str. 9

Piątka zaprocent
W rybnickim gimnazjum
nr 10 na oceny ze sprawo-
wania miało mieć wpływ
nie tylko to, czy uczeń jest
grzeczny, ale także hoj-
ność jego rodziców. Str. 11

Piastunki przegrały
Ekstraklasa zaczyna odra-
biać zaległości. Wczoraj
Piast na własnym boisku
uległ Polonii Warszawa.
Dziś obchodzący dziewięć-
dziesiąte urodziny Ruch
podejmuje Odrę Wodzisław,
a Polonia Bytom jedzie
do Gdańska. Str. 29-32
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Witold Waszczykowski, wiceszef
Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
jeden z najbliższych współpracowni-
ków Lecha Kaczyńskiego, powiedział
głośno to, o czym politycy PiS mówią
wciąż cicho: „Tylko Jarosław Kaczyń-
ski może zastąpić prezydenta. I wszy-
scy od niego tego oczekują”.

Nasza gazeta dowiedziała się
od jednego z najbliższych współpra-
cowników prezesa: decyzja o starcie
w wyborach prezydenckich Jarosława
Kaczyńskiego jest już prawie przesą-
dzona. Ostatnie słowo będzie jednak
należało do lidera PiS. Ale politycy

tego ugrupowania nie wyobrażają so-
bie, aby partia wystawiła inną osobą
niż Jarosława Kaczyńskiego. – Atmo-
sfera w partii jest taka, że prezes byłby
najlepszym kandydatem i powinien
startować – mówi Jacek Kurski,
eurodeputowany PiS. Wtóruje mu
Marek Migalski, kolejny europoseł
partii. – Gdyby to ode mnie zależało,
wybór byłby oczywisty: Jarosław Ka-
czyński – mówi zdecydowanie.

Poseł Wojciech Szarama, członek
Komitetu Politycznego PiS, dodaje: –
Gdyby Jarosław Kaczyński zdecydo-
wał się na kandydowanie, miałby po-
parcie całej partii. – Jarosław Kaczyń-
ski jest w tej chwili naturalnym kan-
dydatem. Ma największą wiedzę,
największy kapitał polityczny – do-
daje Witold Waszczykowski.

Najważniejsi politycy w partii,
m.in. Adam Lipiński, Joachim

Brudziński, Marek Kuchciński i Adam
Bielan, już kilka razy rozmawiali
z nim o kandydowaniu. – Na razie jed-
nak prezes tylko słucha. Nic nie mówi
– ujawnia nam jeden z członków
władz partii.

Na razie nikt nie próbuje na niego
naciskać ani przyspieszać decyzji. –
Nikt nie będzie miał do niego preten-
sji, jeśli zrobi inaczej. Ma do tego
prawo – mówi Waszczykowski.

Oficjalna decyzja o tym, kto będzie
kandydatem PiS w wyborach prezy-
denckich, zapadnie najprawdopo-
dobniej w podczas sobotniego posie-
dzenia Rady Politycznej PiS.

Tymczasem trwa wyścig z kalen-
darzem wyborczym. Termin przy-
spieszonych wyborów prezyden-
ckich marszałek Sejmu Bronisław
Komorowski ogłosi w środę. Mają
one odbyć się 20 czerwca. Od daty

ogłoszenia wszystkie ugrupowania
mają pięć dni na zawiązanie komite-
tów wyborczych i zebranie tysiąca
podpisów. – Dla PiS to żaden prob-
lem. Taką liczbę podpisów zbie-
rzemy w kilka godzin. Dlatego nie
musimy się aż tak spieszyć z ogłasza-
niem kandydata – przyznaje polityk
PiS.

Współpracownicy prezesa PiS za-
dają sobie pytanie, czy po takiej oso-
bistej tragedii będzie on w stanie sta-
nąć do walki wyborczej. – Nie wiem,
czy Jarosław Kaczyński ze względu
na traumę, jaką przeżywa i jaka w dal-
szym ciągu trwa w związku z chorą
mamą, może w ogóle myśleć o jakiś
politycznych ruchach. Nie ma ludzi
z żelaza, którzy wytrzymują wszystko
– mówi Waszczykowski.
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Więcej czytaj na str. 4- 5
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