
● Lech Kaczyński
kontratakuje
Nie kazałem podsłuchiwać
Marcinkiewicza, ale kazałem
wyrzucić go z rządu – przy-
znał prezydent. » str. 3

● Sąd nad kluczem
Intelektualiści, którzy doma-
gali się zmiany systemu oce-

niania matur, dziś spotkają
się z minister Hall. » str. 12 

● Sprawiedliwość 
po 25 latach
Sąd skazał na 4 lata więzienia
zomowca, który w 1983 r.
śmiertelnie pobił Grzegorza
Przemyka. » str. 10

● Dochód? Nie dotyczy
Są już znane oświadczenia
majątkowe prezydenckich
ministrów. Wynika z nich, że
poza Anną Fotygą nikt w
Kancelarii Prezydenta nie
zarabia. » str. 6

● Koniec aukcji o życie
Już po kilkunastu godzinach
z portalu eBay usunięto
ofertę dziewiętnastolatki
spod Lublina chcącej sprze-
dać swoje życie. » str. 13

● McCain uwodzi 
Latynosów
Kandydat Republikanów na
prezydenta USA właśnie za-
powiedział, że zalegalizuje po-
byt w Stanach milionów niele-
galnych imigrantów. » str. 16

● Zmarł Sydney Pollack
» str. 20

W TYM 7% VAT
180zł

Ś R O D A  2 8 . 0 5 . 2 0 0 8  W W W . D Z I E N N I K . P L

W TYM 22% VAT
499zł

C E N A  D Z I E N N I K A  
I  C D NUMER: 123 (640)/2008

INDEKS: 350 842
WYDANIE I

GAZETA
CODZIENNA

POLITYKA » str. 3 KRAJ » str. 10 SPOŁECZEŃSTWO » str. 12   EUROPA » str. 14   ŚWIAT » str. 16   OPINIE » str. 17   EKOLOGIA » str. 19   POGODA » str. 27

JUTRO: SERIA SŁONECZNA
EUROPA – BUŁGARIA

GRA EDUKACYJNA
„KOZIOŁEK MATOŁEK WYNALAZCA”DZIŚ

Bartłomiej Niedziński
dziennikarz działu świat

Nicolas Sarkozy przyjeżdża
dziś do Warszawy. Wizyta,
choć odwlekana od miesiąca,
jest znakiem nowych czasów
w naszych relacjach. Jej
głównym celem jest podpisa-
nie porozumienia o partner-
stwie strategicznym między
Polską i Francją. 

Nie przypadkiem w przeded-
niu przyjazdu swojego prezy-
denta Francuzi poinformowa-
li o otwarciu rynku pracy dla
obywateli 10 nowych człon-
ków Unii. Beneficjentem tego
kroku będą głównie Polacy. W
ten sposób Sarkozy symbo-
licznie kończy epokę Jacqu-
es’a Chiraca pełną rezerwy
wobec unijnych nowicjuszy, a
przychylną Moskwie. 

Francja postrzega Polskę jako
jednego z potencjalnych lide-
rów Unii Europejskiej i chce, by
Warszawa – jako jedna z sze-
ściu najważniejszych stolic –
współdecydowała o losach
Wspólnoty. Ten punkt widzenia
jest zbieżny z aspiracjami Pol-
ski, co ma zostać potwierdzone
w umowie o partnerstwie stra-
tegicznym, którą dziś podpi-
sze Lech Kaczyński i Nicolas
Sarkozy. 

Komentarz Andrzeja Talagi
» str. 2

POLITYKA » str. 7

Prezydenci Francji i Polski podpiszą dziś w Warszawie porozumienie o partnerstwie strategicznym

Sarkozy chce Polski silnej w UE

Prezydent Nicolas Sarkozy
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ANDRZEJ TALAGA, KLA-
RA KLINGER: Dzisiaj wraz
z Lechem Kaczyńskim pod-
pisze pan dokument o stra-
tegicznym partnerstwie Pol-
ski i Francji. Jak odbije się
ono na naszej współpracy z
UE? 
NICOLAS SARKOZY: To
dla mnie okazja do spotkania
z prezydentem Kaczyńskim i
premierem Tuskiem w chwi-
li, kiedy Francja szykuje się do
objęcia prezydencji UE. Mu-
simy przygotować wprowa-
dzenie traktatu lizbońskiego,
by rzeczywiście mógł wejść w
życie 1 stycznia 2009 r. Cieszę
się, że Polska tak szybko go
ratyfikowała. To namacalny
znak europejskiego zaanga-
żowania waszego kraju. 

W oczach krytyków UE jest
słaba, rozrywana sprzecz-
nymi interesami państw
członkowskich. Czy Wspól-
nota może stać się czołowym
graczem na arenie między-
narodowej dorównującym
USA?
Nie podzielam tego pesymi-
zmu, uważam, że jest niespra-
wiedliwy. To, czego wspólnie
dokonaliśmy w Europie w cią-
gu ostatnich 50 lat w sposób
pokojowy i demokratyczny,
nie ma precedensu. Oczywi-
ście, daleko nam do doskona-
łości. W ostatnich latach Eu-
ropa poświęciła zbyt wiele
czasu zastanawianiu się nad
sobą. Traktat lizboński po-
zwala zamknąć rozdział re-

formy instytucjonalnej, daje
także Europie prezydenta Ra-
dy UE i Wysokiego Repre-
zentanta (ds. polityki zagra-
nicznej – red.), dzięki którym
jej głos będzie słyszany na ca-
łym świecie. Afirmacja UE
na scenie międzynarodowej
nie zagraża solidarności
transatlantyckiej, bo w intere-
sie naszego amerykańskiego
partnera leży to, by Europa
wypełniała swą rolę. Nie we
wszystkim się zgadzamy, ale
poprzez dialog możemy do-
prowadzić do ewolucji poglą-
dów USA w sprawach zasad-
niczych takich jak walka ze
zmianami klimatycznymi.

Polska wysłała swoich
pierwszych żołnierzy do
Czadu w ramach misji UE.
Czy widzi pan możliwość
stworzenia w bliskiej przy-
szłości europejskich sił
zbrojnych, które mogłyby
przeprowadzać operacje
stabilizacyjne na świecie?
Jeśli tak, czy nie byłyby one
konkurencją dla NATO?
Poglądy naszych krajów są
zbieżne i podczas francuskiej
prezydencji w Unii będziemy
pracowali wspólnie, gdyż
obronność europejska to je-
den z czterech jej priorytetów.
Jestem przekonany, że zaan-
gażowanie Polski i Francji
przyczyni się do postępów nie
tylko w obronie, ale i part-
nerstwie euroatlantyckim.

CAŁY WYWIAD » str. 8-9

Polska i Francja mają
wspólne interesy w Unii

ROZMOWA Z PREZYDENTEM FRANCJIFrancja chce, by
Polska – jako jedno
z najważniejszych
państw UE
– współdecydowała
o losach Wspólnoty

DZIŚ W DZIENNIKU Wygrana bitwa o zablokowanie
budowy Gazociągu Północnego
Pierwszy krok na drodze do
zablokowania kontrowersyj-
nego Gazociągu Północnego
został zrobiony.

Komisja Petycji Parlamentu
Europejskiego przyjęła wczo-
raj przygotowany przez Mar-
cina Libickiego raport, który
jednoznacznie stwierdza, że
niemiecko-rosyjska inicjatywa
jest śmiertelnym zagrożeniem
dla Morza Bałtyckiego. 

Na nic się zdały poprawki do
tekstu, które w rekordowej

liczbie 189 zgłosili zwolennicy
gazociągu. Raport został przy-
jęty przygniatającą większo-
ścią głosów. – To nasz wielki
sukces – mówi „Dziennikowi”
Libicki. Jeśli tę opinię podzie-
lą w lipcu wszyscy eurodepu-
towani, będzie to poważny
argument dla Komisji Euro-
pejskiej, by zablokować inwe-
stycję niekorzystną dla Polski
i krajów bałtyckich. rw

ŚWIAT » str. 14

Słyszałem
pogłoski,
że mam
być jednym
z tych
trzech piłka-
rzy, którzy
zostaną skre-
śleni przez Leo. Nie
przejmuję się nimi – mó-
wi nam Paweł Golański.
Dzisiaj Beenhakker ogłosi
ostateczny skład naszej
reprezentacji na mistrzo-
stwa Europy. » str. 24

dni do

Kogo Leo wyrzuci 
z reprezentacji?
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