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Dostała rachunek za telefon wart 12
bilionów euro

Koniec premiera Tuska? Polacy chcą rządu
ekspertów

Tragiczny wypadek w Wymysłowie. 5
osób zginęło
12.10.2012

Korupcja w Sądzie Najwyższym? PiS
chce komisji
Klaus: Polska jest dla nas krajem
najbliższym
GIS: papierosy pali ponad 32 procent
Polaków

25
Powiedzieli w Polskim Radiu
Młodość czy doświadczenie?
Biden kontra Ryan

Premier Donald Tusk (P) podczas konferencji prasow ej po posiedzeniu klubu parlamentarnego PO w Sejmie., foto: PAP/EPA/Radek
Pietruszka

Polacy mają dość koalicji PO-PSL i premiera. Wyrazem tych nastrojów jest tęsknota za
rządem eksperckim - wynika z sondażu TNS Polska dla "Gazety Wyborczej".

- Pewna grupa Amerykanów
nie wie na kogo głosować.
Debata wiceprezydenta z
kandydatem na
wiceprezydenta może im
pomóc w wyborze - mówił w
Jedynce Bartosz Wiśniewski, Polski Instytut
Spraw Międzynarodowych.

"Premier musi zatrzymać
odpływ wyborców"
- Taktyka Platformy na
strasznie PiS-em już nie
działa - twierdzi dr Sergiusz
Trzeciak.

Utrzymania obecnej koalicji chce co czwarty respondent, a nowego układu - 47 proc. Prawie tyle samo (44
proc.) uważa, że Donald Tusk nie powinien być nadal premierem, przeciwną opinię wyraża 26 proc.
Zobacz najnowszy sondaż partyjny >>>
Prawie co drugi Polak (49 proc.) uważa natomiast, że powinien powstać rząd pozaparlamentarny, co
czwarty (25 proc.) jest przeciw.

"Mo Yan to szalenie
skromny i zamknięty w sobie
człowiek"

Jak podkreśla "GW", to zapewne wyraz niechęci do klasy politycznej - zawód działacza politycznego nie
cieszy się prestiżem, więc idea rządu ekspertów mogła chwycić.

Dwa lata temu korespondent
Polskiego Radia w Pekinie
przeprowadził wywiad z
tegorocznym laureatem
Literackiej Nagrody Nobla. Ciężko go było sprowokować
do rozmowy – przyznaje Tomasz Sajewicz.

Zobacz galerię DZIEŃ NA ZDJĘCIACH>>>
to

WIADOMOŚCI.polskieradio.pl na
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Czytaj także:

Liczba osób, które lubią
WIADOMOŚCI.polskieradio.pl: 5,907.

Tusk: złożę wniosek o wotum zaufania dla mojego rządu
Premier poinformował o tym po spotkaniu z klubem parlamentarnym Platformy Obywatelskiej.

"Wykluczam udział PO w wojnie aborcyjnej"
Donald Tusk ostro skrytykował posłów PO, którzy glosowali za zaostrzeniem prawa aborcyjnego.
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Mowa ratunkowa? Dzień próby dla premiera
Donald Tusk przedstawi w Sejmie plan działania rządu do końca kadencji. Zamierza też poprosić posłów o wotum
zaufania dla swojego rządu.
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