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Polacy nie wierzą już w obietnice i krągłe słówka Donalda Tuska. Z sondażu
przeprowadzonego już po drugim "expose" premiera wynika, że na PiS
zagłosowałoby 40 proc., a na PO – 35 proc. wyborców. Badanie zleciły
„Wiadomości” TVP1.

Szukaj

Lista hańby

Na ten temat
Expose nie pomogło. PiS nadal na czele!
(/33815-expose-nie-pomoglo-pis-nadal-na-czele)

2012-10-13
Niewygodny sondaż jak kamfora (/33801niewygodny-sondaz-jak-kamfora)

2012-10-13
Kaczyński: rząd powinien być odwołany
(/33795-kaczynski-rzad-powinien-byc-odwolany)

2012-10-13

Według sondażu w Sejmie znalazłyby się cztery partie: Prawo i
Sprawiedliwość z poparciem 40 proc., Platforma Obywatelska – 35 proc.,
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 13 proc. i Ruch Janusza Palikota – 7 proc.
Dwa pozostałe ugrupowania – Polskie Stronnictwo Ludowe (2 proc.) i
(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/10/pisSolidarna Polska Zbigniewa Ziobro (1 proc.) nie przekroczyłyby progu
logo.jpg)
wyborczego.
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Płatne wydanie "Codziennej"
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Expose nie pomogło. PiS nadal na czele!

Interwencje

Test Gowina (/33778-test-gowina)
2012-10-12
Polacy chcą głosować na PiS (/33753-polacychca-glosowac-na-pis)

2012-10-12
więcej (/temat/115%2B116%2B154)

(foto. pis.org.pl)

Warto podkreślić, że sondaż przynosi lekki wzrost dla partii Jarosław
Kaczyńskiego od czasu rekordowego wyniku po m.in. marszu „Obudź się, Polsko” – kiedy to udało jej się, pierwszy raz
od lat, wyprzedzić konkurencyjną PO. Tuż po marszu, według badania dla programu „Forum” w TVP Info, na PiS chciało
głosować 39 proc. ankietowanych, na PO – 33 proc.

Wesprzyj Gazetę Polską. Sięgnij SMS-em po newsletter. Bądź na bieżąco! Wyślij do nas SMS o treści GPA na numer
7955 (11,07PLN brutto), a otrzymasz zwrotnie newsletter z prawdziwymi, aktualnymi i najciekawszymi informacjami z
kraju i ze świata. Organizatorem akcji jest "Gazeta Polska". więcej > (http://www.gazetapolska.pl/regulamin-sms)
Kliknij "Poleć" i promuj artykuł na swojej tablicy lub "Wyślij" do znajomego
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Leszno w obronie wolnych mediów (/33818leszno-w-obronie-wolnych-mediow)

2012-10-13
Expose nie pomogło. PiS nadal na czele!
(/33815-expose-nie-pomoglo-pis-nadal-na-czele)

2012-10-13
17 milionów odsłon - dziękujemy! (/33817-17milionow-odslon-dziekujemy)

2012-10-13
"Dziś się budzimy, Polski bronimy" (/33810dzis-sie-budzimy-polski-bronimy)

2012-10-13
Komputery posłów w rękach prywatnej firmy
(/33802-komputery-poslow-w-rekach-prywatnejfirmy)

2012-10-13
Jan Pospieszalski o "Bitwie pod Wiedniem"
(/33805-jan-pospieszalski-o-bitwie-pod-wiedniem)

2012-10-13

Opinie użytkowników

Polskie żywoty równoległe (/33803-polskiezywoty-rownolegle)

Forum jest miejscem w ymiany opinii użytkow ników , myśli, informacji, komentarzy, naw iązyw ania kontaktów i rodzenia się inicjatyw .
Dlatego eliminow ane będą w szelkie w pisy w ielokrotne, zaw ierające w ulgarne słow a i w yrażenia, groźby karalne, obrzucanie się
obelgami, obrażanie forumow iczów , członków redakcji i innych osób. Bezw zględnie będziemy zw alczali trollow anie, w szczynanie
aw antur i prow okow anie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z w ymienionych
kategorii. Uw agi i reklamacje kierow ane do nas należy kierow ać na adres: straznik(at)niezalezna.pl Jednocześnie podkreślamy, iż
rozumiemy, że nasze środow isko chce mieć miejsce odreagow yw ania w ielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości",
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Niewygodny sondaż jak kamfora (/33801niewygodny-sondaz-jak-kamfora)
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