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Sprawiedliwość osiągnęło największą przewagę nad
PO w ostatnich tygodniach. Na partię Jarosława
Kaczyńskiego chce głosować 35,2% wyborców, na PO
- 28,6.
W badaniu oprócz wyraźnego wzrostu poparcia dla
Prawa i Sprawiedliwości zaskakuje też liczba partii,
które weszłyby do Sejmu. W parlamencie bowiem obecni

Polska

byliby przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
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który uzyskał 11,8% poparcia, Ruchu Palikota (8,1 proc.), ale także Solidarnej Polski (6,2 proc.) oraz Polskiego

15. rocznica obecności
krzyża w Sejmie

Stronnictwa Ludowego (5,3 %). Progu wyborczego w badaniu nie przekroczyły Nowa Prawica (2,5 proc.) oraz
ugrupowanie Polska Jest Najważniejsza (1,3 proc.).
Jak czytamy, sondaż uliczny przeprowadzony został w dniach 11-15.10.2012 przez studentów nauk społecznych dla
WYBORY.XAA.PL. Badanie przeprowadzone zostało metodą sondażu ulicznego na reprezentatywnej próbie losowokwotowej 1500 osób z uwzględnieniem cech demograficznych i podziału terytorialnego (wg GUS). Błąd oszacowania
według organizatorów wynosi 2 procent.
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Z kolei tygodnik "Polityka" publikuje zupełnie inne badania, według których PO jest na prowadzeniu i wyprzeda PiS
zaledwie o jeden punkt procentowy.
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15. rocznica obecności krzyża w Sejmie
19 października br. mija 15 lat od zawieszenia w Sejmie RP krzyża ofiarowanego przez
Klasztor OO Paulinów z Jasnej Góry. Z tej okazji zakonnicy zapraszają do Częstochowy
na wspólne świętowanie.
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Kaczyński spotkał się z Markiem Belką
Jako pożyteczne spotkanie, które pokazało, że PiS ma wiele wspólnych poglądów z
prezesem NBP ocenił Jarosław Kaczyński dzisiejszą debatę klubu PiS z Markiem Belką.
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Drastyczne zdjęcia katastrofy 10/04
Na jednym z rosyjskich portali pojawiły się niezwykle drastyczne zdjęcia katastrofy
smoleńskiej. Wcześniej jeden z dziennikarzy opisywał zdarzenie, twierdząc, że ktoś
próbował mu je sprzedać.
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