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W numerze: 

 

32   Australia ma najgorętszą wiosnę przy rekordowo wysokich 

temperaturach 

30       Protestujący w Hong Kongu starli się z policją przed budynkami 

rządowymi 

29       Dieta śródziemnomorska czyni ludzi „genetycznie młodymi" 

28          Iran zaatakował cele w Państwie Islamskim 

27         Ponad 180 członków Bractwa Muzułmańskiego skazanych na 

śmierć 

26       Kapsuła do lotu na Marsa jest gotowa 

25       zabicie dwóch zakładników w Jemenie 

24        Tajfun Hagupit ogarnia Filipiny 

22       Raport w sprawie tortur stosowanych przez CIA 

21       KRYZYS UKRAIŃSKI, Kruchy rozejm utrzymuje się 

19      Rozmowy związane ze zmianami klimatu: szczyt w Peru trwa 

18       Wybory w Japonii: Shinzo Abe będzie premierem  
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16       Masakra w pakistańskiej szkole 

10     Pokazano  archiwalne  zdjęcia  Antarktyki 

10     Dlaczego Korea Północna boi się filmu The Interview 

9    W Tunezji odbyła się II tura wyborów prezydenckich 

7     Ukraina głosuje za porzuceniem statusu niestowarzyszonego 

5    Ukraina i separatyści wymienili jeńców w Doniecku 

5  Wybory prezydenckie w Chorwacji  

4  Grecki parlament głosuje nad kandydaturą prezydenta    

2     Rada Bezpieczeństwa odrzuciła rezolucję Palestyny 

 

29 grudzień (poniedziałek) – 31 grudzień (środa) 2014 

 

31. XII 

 

Rada Bezpieczeństwa odrzuciła rezolucję Palestyny 

(ź) 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30639764 

 

Okręt służący do przewożenia ładunku, na którego pokładzie byłe 700 

emigrantów przypłynął do portu we Włoszech 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30639794  

 

Wybory w Tunezji: Beji Caid Essebsi został zaprzysiężony na prezydenta 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30639764
http://www.bbc.com/news/world-europe-30639794
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30639792  

 
Wirus Ebola: Procedury bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii zostaną zmienione 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-30640262  

 

Amerykańska kobieta została przypadkowo zastrzelona przez swojego 

dwuletniego syna w Wal-Mart w Idaho 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30636326  

 

30. XII 

 

AirAsia QZ8501: Podczas poszukiwania zaginionego samolotu znaleziono 40 

ciał  

(ź) 
http://www.bbc.com/news/world-asia-30630330 (link) 

 

Krytyk W. Putina otrzymał wyrok w zawieszeniu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30630635  

 

Norman Atlantic: Zamieszanie wokół ocalałych w wyniku pożaru promu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30629472  

 

Stany Zjednoczone poinformowały o ataku powietrznym na przywódcę al-Shabab 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30629546  

http://www.bbc.com/news/world-africa-30639792
http://www.bbc.com/news/uk-30640262
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30636326
http://www.bbc.com/news/world-asia-30630330
http://www.bbc.com/news/world-europe-30630635
http://www.bbc.com/news/world-europe-30629472
http://www.bbc.com/news/world-africa-30629546
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Przypadek chorego zakażonego wirusem Ebola pojawił się w szpitalu w Glasgow 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-scotland-30628349  

 

29. XII 

 

Zaginiony samolot AirAsia QZ8501: jest prawdopodobnie na dnie morza 

(ź) 
http://www.bbc.com/news/world-asia-30620647 

 
Hamas nie zgodził się na na to, aby osierocone podczas ostatniego konfliktu 

dzieci odwiedziły Izrael 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30617664 

 

Korea Południowa wysuwa propozycję odbycia rozmów na wysokim szczeblu z 

Koreą Północną 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30621112  

 

Grecki parlament głosuje nad kandydaturą prezydenta 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30620814  

 

Alpy Francuskie: Opady śniegu zablokowały tysiące kierowców w Savoy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30613481  

 

http://www.bbc.com/news/uk-scotland-30628349
http://www.bbc.com/news/world-asia-30620647
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30617664
http://www.bbc.com/news/world-asia-30621112
http://www.bbc.com/news/world-europe-30620814
http://www.bbc.com/news/world-europe-30613481
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22 grudzień (poniedziałek) – 28 grudzień (niedziela) 2014 

 

28. XII 

 

Samolot AirAsia Indonesia lotu QZ8501 do Singapuru zaginął  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30614627 

 

Wybory prezydenckie w Chorwacji  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-30614291 

 

Pożar na włoskim promie: wiatr utrudnia ewakuację 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30615721  

 

NATO formalnie zakończyło 13-letnią misję wojskową w Afganistanie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30616380  

 

26. XII 

 

Ukraina i separatyści wymienili jeńców w Doniecku 

(Ukraine and rebels trade prisoners in Donetsk) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30606486 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30614627
http://www.bbc.com/news/world-30614291
http://www.bbc.com/news/world-europe-30615721
http://www.bbc.com/news/world-asia-30616380
http://www.bbc.com/news/world-europe-30606486


  POLSKI PORTAL 1-31 grudzień 2014                                                                                                                                                (nr 21)                                                                                                                                                        
6 
 

 

Syryjskie samoloty I halikoptery zrzuciły bomby kasetowe na tereny Państwa 

Islamskiego na północnym-wschodzie w wyniku czego zginęło 40 osób, 

informują działacze 

(Syrian planes and helicopters have dropped barrel bombs on Islamic State-

held areas in the north-east, killing some 40 people, activists say) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30603679 

 

 

W Indonezji i innych krajach odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary 

tsunami w dziesiątą rocznicę tragedii 

(Memorial services have been held in Indonesia and other nations for the 

victims of the Indian Ocean tsunami on the 10th anniversary of the 

disaster) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30602159  

 

W Egipcie zakazano wyświetlania filmu wyprodukowanego przez Hollywood 

opartego na biblijnej Księdze Wyjścia z powodu “historycznych uchybień” jak 

to określili cenzorzy 

(Egypt has banned a Hollywood film based on the Biblical book of Exodus 

because of what censors described as "historical inaccuracies") 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30605059  

 

24. XII 

Kontrowersyjna komedia pt. ”The Interwiev” został pokazana w kilku kinach 

amerykańskich oraz online, po tym jak pojawiły się groźby cyber ataków oraz 

zastraszenie ludzi 

(The controversial comedy The Interview has opened in some US cinemas and 

online, after a cyber-attack and threats to moviegoers over its release) 

http://www.bbc.com/news/technology-30599836 

 

Rosyjscy śledczy informują, że ukraiński żołnierz dostarczył dowód, że 

samolot należący do Malezyjskich Linii Lotniczych, który rozbił się w lipcu 

mógł być zestrzelony przez pilota ukraińskich sił powietrznych 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30603679
http://www.bbc.com/news/world-asia-30602159
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30605059
http://www.bbc.com/news/technology-30599836
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(Russian investigators say a Ukrainian serviceman has provided evidence 

that a Malaysia Airlines plane that crashed in July may have been shot down 

by a Ukrainian air force pilot) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30597555 

 

Prezydent Niemiec przywitał uchodźców w przemówieniu w dzień Bożego 

Narodzenia 

(Germany's president has called for refugees to be welcomed in a speech due 

to be broadcast on Christmas Day) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30599339 

 

Prezydent Rosji polecił swojemu rządowi ustabilizowanie cen wódki 

(Russian President Vladimir Putin has ordered his government to curb rising 

vodka prices) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30599341 

Bojownicy Państwa Islamskiego nie zestrzelili samolotu jordańskiego, 

informują przedstawiciele Stanów Zjednoczonych 

(Islamic State did not shoot down Jordan plane, says US) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30600500 

 

23. XII 

Ukraina głosuje za porzuceniem statusu niestowarzyszonego 

(Ukraine votes to drop non-aligned status) 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30587924 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30597555
http://www.bbc.com/news/world-europe-30599339
http://www.bbc.com/news/world-europe-30599341
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30600500
http://www.bbc.com/news/world-europe-30587924
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Francja rozmieści żołnierzy po fali brutalnych ataków 

(France to deploy soldiers after spate of attacks) 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30586798 

 

Niemiecki pisarz dostał się na terytorium znajdujące się w rękach 

bojowników PI i powiedział BBC, że ugrupowanie jest silniejsze, bardziej 

brutalne i trudniejsze do pokonania niż można się było spodziewać 

(A German author given rare access to territory run by Islamic State has 

told the BBC that the group is stronger, more brutal and harder to confront 

than he had expected) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30585783 

 

22. XII 

Wybory w Tunezji: Marzouki nie przyznaje się do przegranej  

(Tunisia election: Marzouki refuses to admit defeat) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30572499  

 

Plany NHS związane z kodem DNA w celu walki z rakiem i chorobami 

genetycznymi 

(NHS DNA scheme to fight cancer and genetic diseases) 

 

http://www.bbc.com/news/health-30558112  

 

Operator elektrowni  jądrowej w Korei Południowej przeprowadzi ćwiczenia na 

wypadek ataku cybernetycznego po zagrożeniu spowodowanym przez hackera i 

wycieku danych 

(South Korea's nuclear plant operator is to conduct drills testing its 

ability to withstand a cyber-attack, after a data leak and threats from a 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30586798
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30585783
http://www.bbc.com/news/world-africa-30572499
http://www.bbc.com/news/health-30558112
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hacker) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30572575  

 

15 grudzień (poniedziałek) – 21 grudzień (niedziela) 2014 

 

21. XII 

Prezydent Barack Obama powiedział, że Stany Zjednoczone rozważają 

umieszczenie z powrotem Korei Północnej na liście sponsorów terroryzmu po 

zhakowaniu Sony Pictures 

(President Barack Obama has said the US is considering putting North Korea 

back on its list of terrorism sponsors after the hacking of Sony Pictures) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30568455 

 

Bitwa Sinjar: Kurdowie “odbili” znaczne tereny od bojowników PI 

(Sinjar battle: Kurds 'take control' of large area from IS) 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30569313 

 

W Tunezji odbyła się II tura wyborów prezydenckich 

(Tunisians choose president in run-off elections) 

 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30565895  

 

W Pakistanie powieszono  4 więźniów, była to druga  seria wykonanych 

wyroków od wstrzymania moratorium na wykonywanie kary śmierci  po masakrze 

w szkole w Peszewarze 

(Pakistan has hanged four prisoners, the second set of executions since a 

death penalty moratorium was lifted after the Peshawar school massacre) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30569174  

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30572575
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30568455
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30569313
http://www.bbc.com/news/world-africa-30565895
http://www.bbc.com/news/world-asia-30569174
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Jordania kończy moratoriom na wykonywanie kary śmierci przeprowadzając 11 

egzekucji 

(Jordan ends death penalty moratorium with 11 executions) 

 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30567738 (link) 

 

20. XII 

 

Kryzys Ukraiński Prezydent Stanow Zjednoczonych Barack Obama wprowadził 

zakaz sprowadzania towarów z Krymu  

Od czasu zawarcia rozejmu we wrześniu zginęło na Ukrainie ponad 1000 osób 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30558502 

 

Korea Północna zaoferowała wspólne działanie z USA w związku z atakiem 

hackerskim na Sony 

(North Korea proposes joint Sony hack inquiry with US) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30560712  

 

Dlaczego Korea Północna boi się filmu The Interview 

(Why North Korea fears The Interview) 

http://www.bbc.com/culture/story/20141217-why-north-korea-fears-this-film  

 

Czterech afgańskich więźniów z Zatoki Gantanamo zostało odesłanych do 

rodzinnego kraju, poinformował Pentagon 

(Four Afghan prisoners in Guantanamo Bay have been sent back to their home 

country, the Pentagon says) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30560747  

 

Pokazano  archiwalne  zdjęcia  Antarktyki 

(Antarctic photo science archive unlocked) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-30471542  

http://www.bbc.com/news/world-africa-30567738
http://www.bbc.com/news/world-europe-30558502
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30560712
http://www.bbc.com/culture/story/20141217-why-north-korea-fears-this-film
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30560747
http://www.bbc.com/news/science-environment-30471542
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19. XII 

 

Mount Sinjar:Kurdowie informują o przełamaniu oblężenia bojowników PI 

 

Siły kurdyjski w północnym Iraku odniosły największe zwycięstwo przeciwko 

bojownikom i przełamując oblężenie na wzgórzach Sinjar odblokowały tysiące 

Jazydów oraz innych Irakijczyków, którzy byli uwięzieni od sierpnia. 

Państwo Islamskie kontroluje znaczne tereny w Iraku i Syrii gdzie ogłosił 

utworzenie kalifatu. 

Tymczasem jeden z głównych oficerów Pentagonu poinformował, że na skutek 

ataków powietrznych zginęło kilku wysokiej rangi wojskowych przywódców PI w 

Iraku. 

Kurdyjska ofensywa przeciwko siłom PI oblegającym Mount Sinjar rozpoczęła 

się w środę wraz z silnym atakiem powietrznym sił amerykańskich i 

koalicyjnych - 45. 

Na lądzie około 8000 kurdyjskich bojowników peshmerga rozpoczęło atak, 

który ich zdaniem zakończył się sukcesem dzięki otwarciu szerokiego 

korytarza pozwalającego na uwolnienie członków mniejszości Jazydów ora 

innym. 

Bojownicy peshmerga informują również, że odbili 8 wiosek i zabili około 80 

bojowników w ofensywie. 

Tymczasem przedstawiciele Pentagonu poinformowali, że pomiędzy 3 a 9 

grudnia w wyniku ataków powietrznych został zabity Abd al-Basit szef 

operacji militarnych PI w Iraku i Haji Mutazz kluczowy sojusznik przywódcy 

PI Abu Bakr al-Baghdadi. 

Dodano, że pod koniec października w wyniku innego ataku zginął Radwin 

Talib, burmisrz miasta na północy Iraku w Mosulu. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30539170 

 

 

UE potrzebuje "długoterminowej" strategii w stosunku do Rosji, mówi Donald 

Tusk 

(EU needs 'long-term' Russia strategy, says Donald Tusk) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30539170
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30543050 

 

 

Zgodnie z ujawnionym raportem CIA: Schwytanie przywódców Talibów 

„nieskuteczne" 

(Leaked CIA report: Targeting Taliban leaders 'ineffective') 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30543290 

 

 

Kalkulator trzeźwości: jakiej narodowości jesteś jeśli chodzi o sposób 

picia? 

(Booze calculator: What's your drinking nationality?) 

http://www.bbc.com/news/health-30500372 

 

 

Misja związana z pomiarem satelitarnym poziomu ditlenku węgla pokazała 

pierwsze mapy  

(Carbon dioxide satellite mission returns first global maps) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-30399073 

 

 

 

Atak na Sony: Zdaniem Białego Domu to sprawa bezpieczeństwa 

(Sony hack: White House views attack as security issue) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30538154 

 

18. XII 

Prezydent Władymir Putin próbuje uspokoić  obawy w związku z gospodarką w 

Rosji tłumacząc, że dramatyczny spadek kurs rubla ustabilizuje się 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30543050
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30543290
http://www.bbc.com/news/health-30500372
http://www.bbc.com/news/science-environment-30399073
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30538154


  POLSKI PORTAL 1-31 grudzień 2014                                                                                                                                                (nr 21)                                                                                                                                                        
13 
 

 

Obwinił „czynniki zewnętrzne", które wpłynęły na zjawisko, ale 

poinformował, że bank centralny zadziałał wcześniej. 

Rosja zbliża się do recesji z powodu spadku cen na ropę naftową i 

nałożonymi sankcjami w związku z ich rolą w kryzysie ukraińskim 

W. Putin przyznał, że Rosji nie udało się zdywersyfikować swojej gospodarki 

przez 2 dekady i położyła nacisk na rozwój związany z eksportem  ropy 

naftowej i gazu. 

Wyjaśnił, że krajowe rezerwy walutowe są wystarczające aby utrzymać 

równowagę w gospodarce tłumacząc, że bank centralny nie powinien pozbywać 

się swoich rezerw w wysokości 419 miliardów dolarów. 

Rosyjska gospodarka 

50% rosyjskich dochodów rządowych pochodzi z ropy i gazu 

68% całkowitego dochodu z eksportu w 3013 roku pochodziło z ropy i 

sprzedaży gazu ziemnego 

33% z tego pochodziło z eksportu ropy głównie do Europy 

 

W. Putin uznał, że w 25-30% do problemów z rublem przyczyniły się sankcje 

Zachodu. 

Choć doszło do wzmocnienia rubla w czwartek rano to w ostatnich dniach 

zanotował spadek. 

We wtorek bank centralny został zobowiązany do zagwarantowani płynności dla 

banków i spółek na wypadek gdyby zaszła potrzeba uruchomienia rezerw. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30527984 

 

 

Szkic porozumienia przygotowujący plan pokojowy pomiędzy Palestyną a 

Izraelem  został przedłożony Radzie Bezpieczeństwa ONZ 

(A draft resolution setting out a Palestinian timetable for a peace deal 

with Israel has been submitted to the UN Security Council) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30527476 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30527984
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30527476
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Konflikt w Syrii: odnaleziono 230 ciał w masowym grobie w Deir al-Zour 

(Syria conflict: 230 bodies 'found in mass grave' in Deir al-Zour) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30515483 

Masakra w szkole w Pakistanie: kim są zabici 

(Pakistan school massacre: Who are the dead? ) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30508689 

  

 

Żołnierze w Nigerii skazani na śmierć za zorganizowanie buntu 

(Nigerian soldiers given death penalty for mutiny) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30526725 

  

 

Atak w szkole w Pakistanie: Premier Sharif przyrzekła skończyć z 

„terroryzmem" 

(Pakistan school attack: PM Sharif vows to end 'terrorism') 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30517904 

 

17. XII 

 

PAKISTAN, Peshewar chowa zabitych po ataku Talibów na szkołę , w którym 

zginęło co najmniej 132 dzieci oraz 9 członków personelu 

 

Napastnicy przechodzili z klasy do klasy strzelając do uczniów - był to 

najkrwawszy atak pakistańskich Talibów do tej pory. 

Premier Nawaz Sharif ogłosił trzydniową żałobę w związku z masakarą, która 

wywołała oburzenie w całym kraju. 

Ogłosił również koniec moratorium na niewykonywanie kary śmierci w 

przypadkach związanych z terroryzmem. 

Przez noc wojsko pracowało, aby usunąć materiały wybuchowe z terenu szkoły. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30515483
http://www.bbc.com/news/world-asia-30508689
http://www.bbc.com/news/world-africa-30526725
http://www.bbc.com/news/world-asia-30517904
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Zdaniem wojska wtorkowy atak został przeprowadzony przez 7 Talibów 

wyposażonych w kamizelki z bombami. 

Wycięli przejście w płocie, aby wejść do szkoły od tyłu i zaatakowali 

audytorium gdzie dzieci zdawały egzaminy. 

Następnie bandyci przeszli od sali do sali w szkole, którą kieruje wojsko, 

strzelając do uczniów i nauczycieli tam gdzie się aktualnie znajdowali, 

informują ci co ocaleli. 

Atak na Wojskową Szkołę Publiczną (Army Public School)  w Peszewarze gdzie 

uczą się chłopcy i dziewczyny wywodzący się z rodzin cywilnych i 

wojskowych, trwał 8 godzin. 

125 osób zostało rannych, informuje wojsko, zanim wszyscy 7 bandytów 

zabito. Setki ludzi ewakuowano. 

Pakistańscy Talibowie szukają uzasadnienia w ataku informując, że to był 

odwet za kampanię wojskową przeciwko nim. 

Szkoła został wybrana jako cel, poinformował jeden z bojowników, ponieważ 

ich rodziny dotknęła również ciężkie straty. 

W związku z dniem żałoby narodowej, Pakistańskie ambasady na świecie 

opuszczą swoje flagi do połowy masztu i udostępnią księgi do wpisów 

kondolencyjnych. 

Uważa się, że setki talibańskich bojowników zginęło w czasie trwania 

ostatniej pakistańskiej ofensywy w rejonie Khyber i  w Północnym 

Waziristanie, regionach w pobliżu granicy z Afganistanem. 

 

Krwawe ataki w Pakistanie:  

-16 grudzień 2014: Atak Talibów na szkołę w Peszewarze wyniku, którego 

ginie co najmniej 141 osób w tym 132 dzieci, 

- 22 wrzesień 2013: Bojownicy powiązani z Talibami zabili co najmniej 80 

osób [http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-24201243] w kościele w 

Peszewarze w jednym z najkrwawszych ataków wymierzonych przeciwko 

chrześcijanom, 

-10 styczeń 2013 roku: bojownicy zamachowcy uderzyli w mniejszość Hazra 

muzułmańskich Shia w mieście  Quetta zabijając  120 osób 

[http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-20969443] w sali snookera i na ulicy 

-28 maj 2010: Bandyci atakują 2 meczety mniejszości muzułmańskiej  Ahmadi w 

Lahore zabijając ponad 80 osób [http://www.bbc.co.uk/news/10190389] 

-18 październik 2007: podwójny atak bombowy w pochodzie dla poparcia dla 

Benazir Bhutto w Karachi doprowadza do śmierci 130 osób 

[http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7051993.stm] Nie wiadomo czy 

Talibowie stoją za atakiem. 

W samym Afganistanie miejscowi Talibowie określili atak jako nie islamski. 
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Afgańscy Talibowie przeprowadzają swoje własne ataki w Afganistanie i 

wywodzą się z Pakistańskich Talibów i zazwyczaj dzielą tą samą ideologię, 

informuje z KAbulu Mike Wooldridge z BBC 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30507836 

 

 

Prezydent Barack Obama podpisze sankcje przeciwko Rosji pomimo zastrzeżeń 

 

Ustawa- która jest głównie wymierzona w rosyjski przemysł obronny - 

przeszła przy ogromnym poparciu ze strony Kongresu. 

Rzecznik Josh Earnest powiedział, że ustawa jest „kłopotliwą wiadomością 

dla naszych sojuszników" ale Obama podpisze ją aby "pozostać elastycznym". 

Rosyjski rubel stracił połowę swojej wartości w tym roku na skutek 

obniżenia cen na ropę naftową  oraz wprowadzenia sankcji przez Zachód. 

Wartość waluty zanotowała spadek we wtorek.  

Ustawa da również B. Obamie możliwość udzielenie pomocy na Ukrainie, ale 

nie wymaga tego od niego. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30508944 

 

 

Masakra w pakistańskiej szkole: ocaleni mówią o chaosie i terrorze 

(Pakistan school massacre: Survivors tell of chaos and terror)  

http://www.bbc.com/news/world-asia-30510020 

  

 

Punkt widzenia: Dlaczego cienie I wojny światowej i roku 1989 wpływają na 

obecne wydarzenia 

(Viewpoint: Why the shadow of WW1 and 1989 hangs over world events) 

http://www.bbc.com/news/magazine-30483873 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30507836
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30508944
http://www.bbc.com/news/world-asia-30510020
http://www.bbc.com/news/magazine-30483873
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Zamieszanie wokół rubla spowodowało, że Apple wstrzymał operację operacji 

płatniczych w Rosji 

(Rouble turmoil leads to Apple halting online sales in Russia) 

http://www.bbc.com/news/business-30510969 

 

16. XII 

 

(Pakistańscy Talibowie: w wyniku ataku na szkołę w Peszewarze zginęło 141 

osób 

(Pakistan Taliban: Peshawar school attack leaves 141 dead) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30491435 

 

(Russia's rouble went into free-fall in Tuesday trading, falling repeatedly 

to hit record lows, despite the central bank's dramatic decision to raise 

interest rates from 10.5% to 17%.) 

http://www.bbc.com/news/business-30492518 

 

15. XII 

 

Obława w Sydney: trzy ofiary śmiertelne po ataku komandosów na kawiarnię 

(Sydney siege: Three dead after commandos storm cafe) 

http://www.bbc.com/news/world-australia-30485355 

 

 

Aresztowania w tureckich mediach: Ergogan odrzuca krytykę ze strony UE 

(Turkey media arrests: Erdogan rejects EU criticism) 

http://www.bbc.com/news/business-30510969
http://www.bbc.com/news/world-asia-30491435
http://www.bbc.com/news/business-30492518
http://www.bbc.com/news/world-australia-30485355
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30484729 

 

 

Dania domaga się od Rosji i Kanady udziałów w eksploracji Bieguna 

Północnego 

(Denmark challenges Russia and Canada over North Pole) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30481309 

  

 

8 grudzień (poniedziałek) – 14 grudzień (niedziela) 2014 

 

14. XII 

 

Wybory w Japonii: Shinzo Abe będzie premierem kolejną kadencję 

(Japan election: Voters back Shinzo Abe as PM wins new term) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30444230 

 

 

Demokratyczna Republika Kongo: wiele ofiar po zatonięciu promu na jeziorze 

Tanganika 

(DR Congo: Many dead after ferry sinks on Lake Tanganyika) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30470079 

 

 

Członkowie ONZ doszli do zgody na temat kwestii klimatycznych w Limie 

(UN members agree deal at Lima climate talks) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30484729
http://www.bbc.com/news/world-europe-30481309
http://www.bbc.com/news/world-asia-30444230
http://www.bbc.com/news/world-africa-30470079
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http://www.bbc.com/news/science-environment-30468048 

 

12. XII 

 

Rozmowy związane ze zmianami klimatu: szczyt w Peru trwa 

(Lima climate talks: Peru summit continues through night) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-30443919 

 

 

Ukraina musi podwoić swój budżet przeznaczony na wydatki związane z 

wojskiem 

w następnym roku do $3 miliardów dolarów, aby sfinansować walkę przeciwko 

prorosyjskim separatystom, poinformował minister obrony 

(Ukraine must double its military budget next year to $3bn (L1.9bn) to fund 

the fight against pro-Russian rebels, the defence minister has said) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30449662 

 

 

11. XII 

 

Władze Hong Kongu zaczęły usuwanie barykad na głównym obozie protestujących 

po ponad 2 miesiącach protestów prodemokratycznych 

(Hong Kong authorities have begun clearing barricades at the main protest 

camp, after more than two months of pro-democracy demonstrations) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-30426346 

  

Czy Państwo Islamskie zdąża nieodwołalnie w kierunku destrukcji? 

(Is IS on an inevitable path to destruction?) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-30468048
http://www.bbc.com/news/science-environment-30443919
http://www.bbc.com/news/world-europe-30449662
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-30426346
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http://www.bbc.com/news/uk-30409764 

 

 

Punkt widzenia: Boże Narodzenie nie jest po to, aby trywializować wojnę 

(Viewpoint: Christmas is not for trivialising war) 

http://www.bbc.com/news/magazine-30417641 

  

 

Studium BBC ujawnia, że w listopadzie na świecie na skutek przemocy 

dzihadystów umarło ponad 5000 ludzi 

(More than 5,000 people worldwide died in November as a result of jihadist 

violence, a BBC study has revealed.) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30420218 

 

 

Zgodnie z badaniem medycznym na świecie umrze dodatkowe 10 milionów osób na 

skutek infekcji, których nie da się wyleczyć na skutek braku odpowiednich 

leków - to więcej niż obecnie umiera na raka 

(Drug resistant infections will kill an extra 10 million people a year 

worldwide - more than currently die from cancer - by 2050 unless action is 

taken, a study says) 

http://www.bbc.com/news/health-30416844 

  

Prezydent Afganistatnu Asraf Ghani powiedział, że brutalny program 

przesłucha CIA doprowadził do „pogwałcenia wszystkich uznawanych norm 

ludzkich na świecie” 

(Afghan President Asraf Ghani has said the CIA's brutal interrogation 

programme "violated all accepted norms of human rights in the world") 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30420364 

 

http://www.intelligence.senate.gov/study2014/sscistudy3.pdf 

 

10. XII 

http://www.bbc.com/news/uk-30409764
http://www.bbc.com/news/magazine-30417641
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30420218
http://www.bbc.com/news/health-30416844
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30420364
http://www.intelligence.senate.gov/study2014/sscistudy3.pdf
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ONZ i organizacje praw człowieka wezwały do ukarania osób związanych ze 

sprawą, którą opisuje raport senatu określił jako „brutalne" przesłuchania 

dokonywane przez CIA podejrzanych członków Al-Kajdy 

(The UN and human rights groups have called for the prosecution of US 

officials involved in what a Senate report called the “brutal" CIA 

interrogation of al-Qaeda suspects) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30407950 

  

Sprawa Pistoriusa: Sędzia zgodził się na apelację 

(Pistorius case: Judge rules prosecutors can appeal) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30408424 

  

Najbogatszy człowiek Rosji ujawnił, że kupił złoty medal zwycięzcy nagrody 

Nobla Jamesa Watsona i zamierza go zwrócić 

(Russia's richest man has revealed that he bought US scientist James 

Watson's Nobel Prize gold medal, and intends to return it to him) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30406322 

  

9. XII 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Kruchy rozejm utrzymuje się 

 

Prezydent Ukrainy Petro Poroshenko wezwał uprzednio o „Dzień Ciszy". 

Do nowych rozmów dojdzie wkrótce pomiędzy rebeliantami a rządem na 

Białorusi. 

Rosja wznowiła dostawy gazu na Ukrainę po miesiącach ciężkich rozmów. 

Ukraiński operator Ukrtransgaz informuje, że codziennie będzie się 

importować 43,5 miliony metrów sześciennych aby zabezpieczyć się przed 

zimą. 

Ukraina zapłaciła rosyjskiemu Gazpromowi 378 milionów z góry za dostawy 

grudniowe, podają źródła. 

P. Poroshenko powiedział w ubiegłym tygodniu, że wojsko będzie obserwować 

„Dzień Ciszy" ( Day of Silence) we wtorek, aby spróbować rozpocząć 

realizację układu pokojowego.  

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30407950
http://www.bbc.com/news/world-africa-30408424
http://www.bbc.com/news/world-europe-30406322
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30384665 

 

Koalicja walcząca z  bojownikami Państwa Islamskiego kierowana przez Stany 

Zjednoczone obiecała wysłać dodatkowych 1500 żołnierzy do Iraku, powiedział 

dowódca amerykański 

 

Lt Gen James Terry, który koordynuje wysiłki podejmowane przeciwko PI 

powiedział, że dodatkowi żołnierze dołączą do już obiecanych 3100. 

Nie poinformował, które państwa koalicji dostarczą dodatkowych żołnierzy i 

jaką rolę będą pełnić. 

Stany Zjednoczone zgodziły się wysłać żołnierzy do Iraku do pełnienia 

funkcji doradczych. 

Amerykański departament stanu informuje, że prawie 60 krajów należy do 

koalicji, chociaż większość nie pełńie żadnej głównej roli w atakach 

powietrznych. 

Tymczasem Combined Joint Task Force poinformowało, że koalicja kierowana 

przez USA pomiędzy 3 a 8 grudnia przeprowadziła 15 ataków powietrznych w 

Syrii i Iraku. 

Państwo Islamskie kontroluje znaczne tereny w Syrii i Iraku gdzie narzuca 

ścisłą formę sunnickiego islamu srosując represje i wyroki śmierci w 

stosunku do innych wyznawców. 

W jednym z ostatnich incydentów amerykański dziennikarz Luke Somers i 

nauczyciel z RPA Pierre Korkie zostali zastrzeleni przez bojowników Al-

Kajdy w Jemenia podczas próby ich uwolnienia w niedzielę. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30388718 

 

Raport w sprawie tortur stosowanych przez CIA: Stany Zjednoczone 

zaniepokojone możliwością ujawnienia informacji związanych z 

bezpieczeństwem 

(CIA torture report: US raises security ahead of release) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30383924 

 

8. XII 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30384665
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30388718
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30383924
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TURCJA, Szefowa polityki zagranicznej UE Federica Mogherini podczas swoje 

dwudniowej wizyty w kraju obiecała 70 mln Euro pomocy dla syryjskich 

uchodźców w Turcji 

 

F. Mogherini dyskutował również sposoby na zatrzymanie napływy bojowników 

do Syrii przez granicę turecką. 

Wizyta należy do najważniejszych delegacji UE do Turcji w ciągu kilku 

ostatnich lat. 

Przedstawiciele UE mają zamiar przedyskutować postęp w sprawie negocjacji 

Turcji w celu przyłączenia się do UE, które rozpoczęły się od 2005 roku. 

Negocjacje w sprawie tureckiego członkostwa w UE zostały wstrzymane z 

powodu braku zgody w sprawie podzielonego Cypru oraz oporu ze strony kilu 

państw członkowskich UE. 

Podczas wizyty F. Mogherini spotkała się z prezydentem Recep Tayyip 

Erdoganem, premierem Ahmet Davutoglu i ministrem spraw zagranicznych  

Mevlut Cavusoglu. 

Pomoc ze strony UE pomoże Turcji w utrzymaniu około 2 milionów syryjskich 

uchodźców. 

„UE zamierza być jednym z większych darczyńców na pomoc humanitarną w 

Syrii" powiedziała szefowa polityki zagranicznej reporterom w Ankarze. 

Tysiące Europejczyków przyleciało aby walczyć w Syrii z PI albo innymi 

grupami bojowników a dla nich Turcja jest głównym miejscem tranzytowym. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30373261 

 

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2014/141205_01_en.htm 

 

Kambodżańska kultura bezkarności: Ile jest warte życie ludzkie? 

(Cambodia's culture of impunity: What price for a life?) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30324424 

  

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30373261
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2014/141205_01_en.htm
http://www.bbc.com/news/world-asia-30324424
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Stany Zjednoczone nie będą badać ponownie swojej operacji uwolnienia 

Amerykanów trzymanych przez bojowników pomimo jej niepowodzenia, informuje 

sekretarz obrony Hagel 

(The US will not be reviewing its operations to free Americans held by 

militants despite recent failures, says Defence Secretary Chuck Hagel) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30374448 

  

Recesja w trzecim kwartale w Japonii jest głębsza niż szacowano 

(Japan's third quarter recession deeper than estimated) 

http://www.bbc.com/news/business-30373560 

 

1 grudzień (poniedziałek) – 7 grudzień (niedziela) 2014 

 

 

7. XII 

 

Armia Syrii oskarżyła Izrael o przeprowadzenie dwóch ataków powietrznych w 

Syrii w pobliżu stolicy Damaszku 

(The Syrian military has accused Israel of carrying out two air strikes on 

Syria, near the capital Damascus) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30370670 

 

Tajfun Hagupit ogarnia Filipiny 

(Typhoon Hagupit sweeps across Philippines) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30365721 

 

Amerykańskie siły specjalne, które próbowały uwolnić dziennikarza Luke 

Somers z rąk bojowników Al-Kajdy w Jemeneie nie mieli wiedzy na temat 

tożsamości innego zakładnika z nim trzymanego, poinformował amerykański 

przedstawiciel BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30374448
http://www.bbc.com/news/business-30373560
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30370670
http://www.bbc.com/news/world-asia-30365721
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(US special forces who tried to rescue photojournalist Luke Somers from al-

Qaeda in Yemen were not aware of the identity of the other hostage held 

with him, a US official has told the BBC) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30366455 

  

Samolot z lotniska Heathrow ledwo uniknął zderzenia z dronem 

(Heathrow plane in near miss with drone) 

http://www.bbc.com/news/uk-30369701 

 

6. XII 

 

(Zakładnicy Luke Somers i  Pierre Korkie zostali zabici podczas nieudanej 

próby uwolnienia) 

US hostage Luke Somers and SA Pierre Korkie killed during Yemen rescue bid 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30358665 

 

Szef Al-Kajdy Adnan el Shukrijumah „zabity w Pakistanie") 

(Al-Qaeda chief Adnan el Shukrijumah 'killed in Pakistan') 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30358538 

 

Przywódca protestujących w Hong Kongu Joshua Wong kończy strajk głodowy  

(Hong Kong protest leader, Joshua Wong, ends hunger strike) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-30358260 

  

W Egipcie zapadły wyroki śmierci w sprawie zasadzki na Synaju w Rafah 

(Egypt death sentences over Sinai ambush at Rafah) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30361978 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30366455
http://www.bbc.com/news/uk-30369701
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30358665
http://www.bbc.com/news/world-asia-30358538
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-30358260
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30361978
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5. XII 

 

Śmierć Erica Garner: nowe protesty w miastach amerykańskich 

(Eric Garner death: Fresh protests across US cities) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30341101 

  

W „najbardziej niebezpiecznym szpitalu" na świecie [Gwatemala] 

(Inside the 'world's most dangerous' hospital) 

http://www.bbc.com/news/magazine-30293880 

  

Rodzina amerykańskiego zakładnika Luke Somersa zaapelowała w nagraniu wideo 

do bojowników Al-Kaidy w Jemenie, aby „okazali litość" i uwolnili go 

(The family of UK-born American hostage Luke Somers have appealed in a 

video to al-Qaeda militants in Yemen to "show mercy" and release him) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30341925 

 

4. XII 

 

Amerykańska kapsuła kosmiczna, która ma zabrać ludzi na Marsa jest gotowa 

do pierwszego lotu 

 

Orion zostanie wyniesiony na rakiecie delta z Przylądku Canaveral z Florydy 

i odbędzie krótki lot nad Ziemią aby sprawdzić działanie głównych układów. 

Wyglądający jak stożek i przypominający rakietę Apollo, ktora zabrała ludzi 

na Księżyc w latach 60-tych i 70-tych, ale więsza i o bardziej opływowym 

kształcie. 

W pierwszym locie nie będzie ludzi na pokładzie. 

Lot ma się odbyć o godzinie 07:05 czasu lokalnego (12:05 GMT) w zależności 

od pogody i gotowości pod względem technicznym. 

Orion jest konstruowany wraz z nową rakietą, która zadebiutuje w 2017 albo 

2018 roku. 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30341101
http://www.bbc.com/news/magazine-30293880
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30341925
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Razem będą one w stanie wysłać ludzi na Czerwoną Planetę via Międzynarodową 

Stację Kosmiczną. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-30234625 

 

 

Prezydent Putin wzywa Rosjan do tego, aby mieli ufność do samych siebie 

(President Putin calls for Russians to be self-reliant) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30322198 

  

Śmierć Erica Garnera: Stany Zjednoczone nakazują wszczęcie śledztwa 

(Eric Garner death: US orders civil rights inquiry) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30323750 

  

Przedstawiciele z ponad 50 krajów przyjechali do Londynu w celu odbycia 

rozmów, aby zwiększyć afgańskie możliwości  po tym jak dojdzie do wycofania 

sił zagranicznych w tym miesiącu 

(Delegates from more than 50 nations are in London for talks intended to 

boost Afghanistan's prospects after foreign combat forces withdraw this 

month) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30323743 

  

Państwo Islamskie zakłada w Libii obozy treningowe, informują Stany 

Zjednoczone 

(Islamic State setting up Libya training camps, US says) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30323761 

 

3. XII 

 

Ponad 180 zwolenników zakazanego Bractwa Muzułmańskiego zostało skazanych 

na śmierć w Egipcie  w związku z atakiem w 2013 roku na posterunek 

policyjny w pobliżu Kairu 

 

http://www.bbc.com/news/science-environment-30234625
http://www.bbc.com/news/world-europe-30322198
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30323750
http://www.bbc.com/news/world-asia-30323743
http://www.bbc.com/news/world-africa-30323761
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Atak miał miejsce w tym samym dniu kiedy egipskie siły bezpieczeństwa 

rozbiły obozy protestujących założone przez zwolenników Bractwa, w wyniku 

czego zginęły setki ludzi. 

Egipt był ostro krytykowany za represje w stosunku do islamskich 

zwolenników obalonego prezydenta Mohammeda Morsi. 

Wydano setki wyroków śmierci, ale żadnego nie wykonano. 

Ostatnia decyzja należy do egipskiego autorytetu religijnego Grand Mufti 

(Wileki Mufti). 

Ostateczny werdykt ma zostać ogłoszony 24 stycznia, po którym obrońcy mogą 

się odwołać. 

Ponad 140 z 188 osób oskarżonych już zostało aresztowanych, natomiast 

reszta została skazana zaocznie. 

Wyroki zapadły w sprawie ataku na posterunek policji w wiosce Kerdasa 14 

sierpnia 2013 roku, w wyniku którego co najmniej 11 policjantów zginęło. 

Ponad 500 osób zostało skazanych na śmierć[http://www.bbc.co.uk/news/world-

middle-east-26712124] za inny atak na posterunek policyjny w Minya w tym 

sam dniu. 

M. Morsi główny przywódca Bractwa został usunięty ze stanowiska prezydenta 

przez wojsko w ubiegłym roku, po masowych protestach przeciwko niemu. 

Jego następcą został prezydent Fattah al-Sisi, były szef armii, który był 

mocno krytykowany za represje przeciwko islamistom. 

W niedzielę, inny trybunał odrzucił wszystkie zarzuty przeciwko byłemu 

prezydentowi Hosni Mubarakowi, który przebywał w więzieniu od momentu tzw. 

Arabskiej Wiosny w 2011 roku. 

Krytycy obecnego rządu oskarżają go o przywrócenie autorytarnych praktyk H. 

Mubaraka. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30302258 

 

W ostatnich dniach  Iran przeprowadził ataki powietrzne przeciwko Państwu 

Islamskiemu we wschodnim Iraku, poinformował rzecznik Pentagonu 

 

Rear Adm John Kirby powiedział, że Stany Zjednoczone, które przeprowadziły 

swoje własne ataki w Iraku nie koordynowało ich z Iranem. 

Reprezentanci prowadzonej przez USA koalicji przeciwko PI zbiorą się w 

kwaterze NATO w Brukseli na szczycie. 

Myśliwiec sfilmowany nad Irakiem przez dziennikarza z AL-Jazeera 

[http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/12/reports-iranian-jets-

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30302258
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action-against-isil-20141235279681455.html] zostały zidentyfikowane przez 

Jane's Defence Weekly [http://www.janes.com/article/46514/iranian-phantom-

jet-strikes-the-islamic-state-in-iraq] jako irański Phantom. 

Analitycy wojskowi poinformowali, że Iran dostarczył Irakowi rosyjskie 

Sukhoi Su-25 myśliwce atakujące, aby pomóc w walce przeciwko bojownikom PI. 

Milicjanci Shia trenowani i finansowani przez Iran również zostali wysłani 

do Iraku, aby wspierać bojowników kurdyjskich walczących z PI. 

Od czasu rewolucji islamskiej w 1979 roku Stany Zjednoczone i Iran miały 

pełne napięcia relacje. 

 

Waszyngton odciął się rok po tym kiedy irańscy studenci zajęli ambasadę 

amerykańską i wzięli 52 amerykańskich uchodźców. Zostali oni uwolnieni w 

1981 roku. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30304723 

 

Zapowiedź, prezydenta Władymira Putina, że odwołuje budowę planowanego 

kosztującego 50 miliardów dolarów rurociągu gazowego South Stream wywołała 

zdziwienie, ulgę i przerażenie, w krajach zależnych jeśli chodzi o gaz 

rosyjski w środkowej i wschodniej Europie  

(Russian President Vladimir Putin's announcement that he is cancelling the 

planned $50bn (L32bn; Eur40bn) South Stream gas pipeline has caused a 

mixture of surprise, relief and dismay in countries dependent on Russian 

gas across central and eastern Europe) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30289412 

 

Dieta śródziemnomorska czyni ludzi „genetycznie młodymi" 

(Mediterranean diet keeps people 'genetically young') 

http://www.bbc.com/news/health-30296425 

 

2. XII 

 

HIV wirus ewoluuje w kierunku mniej śmiertelnego i mniej zaraźliwego, co 

potwierdzają badania naukowe 

(HIV is evolving to become less deadly and less infectious, according to a 

major scientific study) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30304723
http://www.bbc.com/news/world-europe-30289412
http://www.bbc.com/news/health-30296425
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http://www.bbc.com/news/health-30254697 

 

Uzbrojeni ludzie zastrzelili 36 robotników pracujących w kamieniołomie w 

pobliżu miasta na północy Kenii - Madery, informuje policja 

(Gunmen have killed some 36 quarry workers near the north Kenyan town of 

Mandera, police say) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30288137 

 

1.XII 

 

Protestujący w Hong Kongu starli się z policją przed budynkami rządowymi 

 

Demonstranci napotkali na opór ze strony policji, która użyła gazu 

pieprzowego, pałek i armatek wodnych w prowincji Admiralty na Lung Wo Road. 

W poniedziałek zgodnie z nakazem obszar na zachód od główngo miejsca 

protestów Admiralty miał być oczyszczony. 

W poniedziałek po protestach Chief Executive CY Leung ostrzegł działaczy, 

aby nie wracali na miejsce starć. 

Do zamieszek doszło w niedzielę po tym jak przywódcy studenckich protestów 

wezwali do spotkania w biurach rządowych na Lung Wo Road. 

Droga znajduje się blisko Connaught Road w Admiralty, głównej drogi, którą 

protestujący okupowali przez dwa miesiące. 

Demonstranci, wielu w kapeluszach i z parasolami - symbolem ich ruchu- 

weszło na teren rzucając butelki, kaski i parasole w kierunku policji. 

Policja rozkazała się wycofać, następnie naparła na protestujących próbując 

wyprzeć ich. Jej zdaniem 40 osób zostało aresztowanych i duża liczba 

policjantów została rannych. 

W poniedziałek rano biura rządowe zostały zamknięte a personel miał zostać 

w domu. Ale na drogach nie było protestujących i były wolne dla ruchu. 

Po południu pracownicy biur mogli wrócić do pracy. 

Tymczasem atmosfera jest gęsta w Connaught Road gdzie setki protestujących 

ciągle okupują miejsce i jest obecna policja. 

Kiedy protesty rozpoczęły się we wrześniu działacze mieli publiczne 

poparcie, ale teraz mieszkańcy HK są zmęczeni. 

http://www.bbc.com/news/health-30254697
http://www.bbc.com/news/world-africa-30288137
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W minionym tygodniu policja rozbiła jeden z 3 głównych obozów 

protestujących w dzielnicy  Mong Kok  oraz aresztowało 100 osób. 

Chiny są krytykowane za swoją decyzję zabraniającą przyjazdu angielskiej 

komisji parlamentarnej do HOng Kongu, byłej kolonii brytyjskiej. 

 

Wydarzenia w Hong Kongu 

1984 rok Wielka Brytania i Chiny podpisały porozumienie wedle którego HK ma 

zagwarantowaną szeroką autonomię z wyjatkiem spraw związanych z obronnością 

i polityką zagraniczną poprzedzając jego oddanie Chinom w 1997 r 

Czerwiec-Lipiec 2014: Działacze prodemokratyczni przeprowadzają 

nieoficjalne referendum w sprawie reform politycznych i organizują 

spotkania. Po tym nastepują protesty organizowane przez działaczy pro 

chińskiech 

31 sierpień 2014: Chiny informują, że zgodzą się na wybory bezposrednie w 

2017 roku, ale głosujący bedą mogli wybrać z listy wcześniej 

zakaceptowanych kandydatów. Działacze wywołują protest 

22 wrzesień 2014 r.grupy studentów przeprowadzją tygodniowy bojkot na 

zajęciach jako znak protestu 

28 wrzesień organizacja (Occupy Central) i studenci łączą swoje siły i 

zajmują centralny HK 

październik 2014 Chief Executive CY Leung odrzeuca rządania w sprawie 

swojej rezygnacji. Dyskusje pomiędzy rządem i studentami nie dają 

rezultatu. Decyzją sądu miejsca protestu mają zostać oczyszczone 

15 listopad - próba podrózy przywódców studentów do Pekinu nie udaje się 

18 listopad - Bailiffs wkracza aby oczyścić miejsce protestu Admiralty 

26 listopad - ponad 100 aresztowanych w czasie oczyszczania Mong Kok  

2017 - planowany termin wyborów na prezydenta (chief executive)     

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-30270794 

 

 

Tajemnic Tjipetir: dlaczego podobne do wykonanych jakby z gumy bloków są 

znajdowane na plaży 

(Tjipetir mystery: Why are rubber-like blocks washing up on beaches) 

http://www.bbc.com/news/magazine-30043875 

  

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-30270794
http://www.bbc.com/news/magazine-30043875
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Kryzys Ebola: Duże ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa - uważa Tony 

Banbury z ONZ 

(Ebola crisis: Huge risk of spread - UN's Tony Banbury) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30270997 

  

Nazistowski zbrodniarz wojenny Alois Brunner „umarł w Syrii” 

(Nazi war criminal Alois Brunner 'died in Syria') 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30275358 

  

 

Południowo koreański trawler zatonął nieopodal wybrzeża Rosji na dalekim 

wschodzie 

(South Korean trawler sinks off Russia's Far East) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30275511 

  

Australia ma najgorętszą wiosnę przy rekordowo wysokich temperaturach 

(Australia has hottest spring on record as temperatures soar) 

http://www.bbc.com/news/world-australia-30271707 

 

Rząd Tajwanu poddaje się do dymisji po przegranych wyborach lokalnych 

(Taiwan cabinet resigns after local election defeat) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30272271 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30270997
http://www.bbc.com/news/world-europe-30275358
http://www.bbc.com/news/world-asia-30275511
http://www.bbc.com/news/world-australia-30271707
http://www.bbc.com/news/world-asia-30272271

