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POLSKA; Raport: bilans wypadków na drogach
29 grudzień (wtorek) – 31 grudzień (czwartek) 2015

31.XII
Jeśli się zastanawiasz dlaczego twoje białe Święta Bożego Narodzenia nie
przyszły o normalnej porze tego roku, meteorolodzy mają odpowiedź w postaci
dwóch słów: El Niño
W tym roku pogoda na którą wpływa zjawisko El Niño - które charakteryzuje
się gromadzeniem ciepłych wód we wschodniej części Oceanu Spokojnego - jest
jednym z najsilniejszych, które kiedykolwiek zarejestrowano. Według NASA
oddziaływanie El Niño ciągle staje się silniejsze i może nawet rywalizować
ze skutkami tego zjawiska, które wystąpiło w 1997 roku, które okazało się
tak niszczące dla zjawisk pogodowych na świecie.
Kiedy na świecie pogoda stała się nieprzewidywalna agencja zajmująca się
udzielaniem pomocy - Oxfam ostrzegła, że skutkiem tegorocznego El Niño może
być narażenie dziesiątków milionów ludzi na choroby i głód.
„Miliony ludzi na świecie w takich miejscach jak Etiopia, Haiti oraz Papua
już odczuwają skutki suszy i zmniejszenia liczby zbiorów". Jane Cocking z
Oxfam wydała oświadczenie, w którym czytamy: "Pilnie potrzeba zorganizować
pomoc na tych terenach, aby ludziom nie zabrakło żywności i wody.
Rok 2015 okazał się być najcieplejszym jak dotąd, informują naukowcy z NOAA
i warunki El Niño mogą się utrzymać do wczesnego lata w 2016 roku.
(ź)
http://edition.cnn.com/2015/08/13/weather/el-nino-2015/index.html
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Bezpieczeństwo i terroryzm: niepewne dekoracje na Sylwestra na całym
świecie
(ź)
http://edition.cnn.com/2015/12/30/world/new-years-eve-terrorism-securityconcerns/index.html

Ciepło na Biegunie Północnym
(ź)
http://edition.cnn.com/2015/12/30/us/north-pole-high-temperaturefeat/index.html

Wielka Brytania: Ostrzeżenie przed kolejnymi falami powodzi
(ź)
http://www.bbc.co.uk/news/uk-35203820

POLSKA, Partnerzy społeczni mają czas do 22 stycznia na przekazanie swoich
uwag do rządowego programu "Rodzina 500+". Projekt do konsultacji
skierowała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.
Zdaniem minister Rafalskiej uwagi i opinie zgłoszone w trakcie konsultacji
będą szczegółowo analizowane. "Najważniejsze, by państwo wsparło rodziny w
wychowywaniu dzieci" - zaznaczyła minister
Program 500+ przewiduje wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500
złotych miesięcznie na drugie i kolejne dziecko bez żadnych dodatkowych
kryteriów. Wypłata zaś świadczenia na pierwsze dziecko ma być uzależniona
od dochodu. Ma być przekazywana tym rodzinom, w których dochód nie
przekracza 800 złotych na osobę. W rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym
ten próg wyniesie 1200 złotych
(ź)
http://fakty.interia.pl/polska/news-co-dalej-z-programem-500-zlotych-nadziecko,nId,1946979
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POLSKA; Ad vocem:obowiązku szkolnego
Sejm zniósł obowiązek szkolny dla 6-latkow. To oznacza, że uczniowie
będą rozpoczynać naukę w szkole w wieku siedmiu lat
Dużym błędem było przed kilkoma laty, aby skrócić dzieciństwo młodym
ludziom, zmuszają ich do rozpoczęcia nauki w wieku sześciu lat. Jedynym
wytłumaczeniem było powoływanie się na inne państwa zachodnie i niektóre
wschodnie, iż tam dzieci w wieku 6-ciu a nawet 5-ciu lat rozpoczynają
naukę. Praktyka wykazała, że większość dzieci, które rozpoczęły naukę w
wieku sześciu lat nie były dostosowane do opanowania materiału a zarazem
nieprzygotowane do tak dużego wysiłku umysłowego. Niepotrzebnie
doprowadzono do dużego stresu dzieci i rodziców.
Temat obniżenia wieku szkolnego od pewnego czasu był omawiany w mediach.
Wypowiadali się różni politycy i niefachowcy, nie znający się na pedagogice
i psychologii.
System edukacji w Polsce nie był profesjonalny, gdyż na stanowiska
ministrów tegoż resortu powoływano osoby nieprzygotowane do pełnienia tej
funkcji. Skutkiem tego były rozwiązania niezbyt mądre, które uchwalał
parlament.
Szybkich zmian wymaga program nauczania, gdyż uczniowie szczególnie
klas pierwszych i drugich są tak obciążeni, że nie radzą sobie nawet ci
zdolni. Wielu rodziców nie umie pomóc swoim dzieciom w odrabianiu lekcji,
a z języków obcych opłacają korepetycje .
(JB)

30.XII
Powodzie w USA: Rzeka Missouri wylała w pobliżu St. Louis
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35196399

Jeden z głównych północnokoreańskich urzędników Kim Yang-gon zginął w
wypadku samochodowym
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-35196624
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Zmiany klimatyczne w związku z El Nino: wzrasta obawa, ze ucierpi na tym
człowiek
(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-35159826

Czy na pustyni Saharze należy umieścić tyle paneli słonecznych ile to
możliwe?
(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-34987467

29.XII
W wyniku ataków powietrznych koalicji kierowanej przez USA w ubiegłym
miesiącu zabito 10 przywódców Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii poinformował rzecznik armii amerykańskiej
Niektórzy byli związani z atakimi, które miały miejsce w ubiegłym miesiącu
w Paryżu podczas gdy inni planowali kolejne ataki na zachodzie, dodał.
Koalicja kierowana przez USA atakuje cele PI w Syrii i Iraku od ponad roku.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35195219

W wyniku ataku samobójczego na biuro rządowe w północno-zachodnim
Pakistanie zginęło co najmniej 22 osoby - poinformowała policja
Bombę zdetonowano w Mardan w biurze
Authority (Nadra).

National Database and Registration

Odłam Talibów Pakistańskich przyznał się do przeprowadzenia ataku, w którym
rannych zostało ponad 30 osób.
Zamachowiec w Mardan najprawdopodobniej przyjechał na motorze i zdetonował
ładunek kiedy został zatrzymany przez straż bezpieczeństwa przed budynkiem
Nadra.
Atak jest jednym z najkrwawszych od masakry w grudniu 2014 roku kiedy
zginęło 150 uczniów i nauczycieli w Peszewarze.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-35192375
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Turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan nazwał „zdradą" i potępił wezwanie
prominentnego kurdyjskiego polityka Selahattin Demirtasa do wprowadzenia
autonomii dla Kurdów
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35192854

POLSKA; Raport: bilans wypadków na drogach
Po 3-dniowym okresie świąt znowu jak co roku doszło na drogach do dramatów
rodzinnych z powodu wypadków. Utrata życia, obrażenia ciała stopnia
lekkiego lub ciężkiego, uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu- takie obrazy
na trwałe do końca życia zakodują się w psychice u osób najbliższych. Z
raportu policji wynika, że w okresie świąt na drogach doszło do 229
wypadków.
Poniosło śmierć – 30 osób, odniosło obrażenia -301 osób, zatrzymano 1000
pijanych kierowców.
Niektórzy twierdzą, że od wieków jest tradycją, aby każde święta obfitowały
pod względem jadła i picia (alkoholu szczególnie). Ale w ciągu roku, świąt
i dłuższych weekendów jest wiele, podczas, których odbywają się spotkania i
biesiady rodzinne. Oczywiście nie może zabraknąć alkoholu, bo biesiada nie
byłaby udana. I przychodzi moment pożegnania, bo trzeba dojechać z rodziną
do miejsca zamieszkania, czasami odległego o wiele kilometrów. Wielu
kierowców wsiada za kierownicę wiedząc, że we krwi ma wiele promile
alkoholu. A, że ruch jest wzmożony- na drogach jest więcej pojazdów niż w
zwykły dzień, trudniej jest zapanować nad pojazdem mając zaburzenia
nerwowo-psychiczne spowodowane przez alkohol lub środek odurzający.
Kierowcy nie da się przekonać, aby nie kierował samochodem będąc pijanym.
Jest przecież pewny siebie, udaje chojraka, że sobie poradzi i nic się nie
wydarzy, bo tak działa alkohol dodając mu pewności siebie.
Problemu wypadkowości na drogach nie udało się nikomu rozwiązać. Mogę
zasugerować osobom uzależnionym - tym od alkoholu a także tym od środków
odurzających, aby pozbyli się samochodów i podjęli odpowiednie leczenie.
Jeżeli tego nie uczynią to wcześniej lub później zrobią krzywdę sobie i
rodzinie. Natomiast osobom, które nie są uzależnione, wypracowanie silnej
woli: jeżeli spożywałem alkohol, nie wsiadam za kierownicę.
(JB)

22 grudzień (wtorek) – 28 grudzień (poniedziałek) 2015
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28.XII
W wyniku fali ataków samobójczych kobiet w pn-wschodniej Nigerii zginęło
ponad 50 osób
W ostatnich dwóch eksplozjach na skutek detonowania ładunku prez kobietę na
rynku w mieście Madagali w prowincji Adamawa zginęło ponad 25 osób.
W sąsiedniej prowincji Borno w wyniku kilku ataków w Maiduguri zginęło
ponad 30 osób i zostało pond 100 rannych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-35189041

Irackie miasto Ramadi zostało wyzwolone od bojowników tzw. Państwa
Islamskiego zadeklarowała armia iracka
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35188479

Przywódcy Japonii i Korei Południowej z zadowoleniem przyjęły podpisanie
umowy pomiędzy krajami dotyczącej tzw. „komfortowych kobiet", które były
zmuszane do pracy w japońskich burdelach w czasie II wojny światowej
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-35190464

POLSKA; Ad vocem: obrad parlamentu
Tak burzliwego minionego tygodnia w naszym kraju dawno nie było.
Używając przenośni można śmiało powiedzieć, że występowała wojna na słowa
na ulicach polskich miast, w sejmie, a także w internecie. Media
prześcigały się, aby uchwycić i sfotografować różne sceny, nagrać
wypowiedzi osób krzyczących, przedstawiających różne często skrajne
poglądy. A wszystko zaczęło się we wcześniejszych tygodniach awanturą o
Trybunał Konstytucyjny. Ta wojna polsko-polska była oglądana i słuchana w
wielu krajach świata i na pewno nie przyniosło to chluby polskiej nacji.
Wielce oburzającym i żenującym było zachowanie oraz używanie przez
niektórych posłów słów z trybuny sejmowej podczas obrad – „to jest
rozpierducha”, „projekt nowelizacji ustawy jest jak książka Hitlera Mein
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Kampf”, „demonstracje uliczne przypominały stan wojenny”, itp. Dziesiątki
razy padały słowa, że demokracja w Polsce jest zagrożona. Ale czy tak
naprawdę osoby , które wykrzykiwały te hasła wiedzą co to jest i na czym
polega demokracja? Każdy rozsądny Polak zgodzi się, że takie zachowanie nie
licuje z mandatem posła.
Nie stojąc po żadnej ze stron – rządzących czy opozycji, mądry krytyk
obiektywnie oceni i wyda negatywną opinię. Do wyrażania sprzeciwu jest
wiele słów trafnych i przyzwoitych w języku polskim. Każdy wypowiadany
sprzeciw trzeba umieć obiektywnie uzasadnić.
Uważam, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu komisja etyki powinna
imiennie napiętnować i ukarać naganą posłów za skandaliczne zachowanie, aby
w przyszłości nie powtarzały się takie sytuacje. Sądzę, że jest potrzeba
nauczenia posłów kultury politycznej, aby nie ośmieszali siebie i
Parlamentu RP.
Nie można także pominąć ogromnego oburzenia wielu Polaków wypowiedzią w
internecie byłego prezydenta i noblisty, że Polsce grozi wojna domowa a on
stanie na czele boju. Krótko ujmując, jeżeli ma się wypowiadać niemądrze,
lepiej niech zamilczy.
(JB)

24.XII
AFGANISTAN; Dziesiątki Talibów zabitych w bitwie o Sangin
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-35174126

Konflikt w Syrii: Rebelianci opuszczają obóz uchodźców w Yarmouk
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35175479

Amerykańskie ofiary, które zostały zakładnikami podczas kryzysu w Iranie
dostaną rekompensatę 36 lat po wydarzeniu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35177456
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22.XII
Afgańscy Talibowie: Policji udało się przerwać obciążenie kwatery głównej
swojej siedziby w Helmand w dzielnicy Sangin
Jednak w raportach nie ma jednomyślności kto ostatecznie kontroluje
dzielnicę
Burmistrz Helmand i policja oświadczyła , że raport Talibów zgodnie z
którym to oni maja kontrolować dzielnicę jest „całkowicie fałszywy”.
Dzielnica Sangin dostawała się pod kontrolę Talibów kilkakrotnie i w wyniku
toczących się tam walk dochodziło do wielu ofiar zarówno po stronie
Afgańczyków jak i sił międzynarodowych.
Tymczasem na wschodzie w poniedziałek w wyniku ataku Talibów w pobliżu
Bagram zginęło sześciu amerykańskich żołnierzy. To był jeden z
najkrwawszych ataków na siły zagraniczne w Afganistanie w tym roku
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-35157785

Śmiertelne skutki londyńskiej mgły
Wyobraź sobie mgłę tak gęstą, że kiedy idziesz nie widzisz własnych stóp,
tak nieprzeniknioną, że nie widać słońca, tak toksyczną że pieką cię oczy i
nie możesz zaczerpnąć oddechu.
To być może brzmi jako jakiś post apokaliptyczny koszmar ale 5 grudnia 1952
roku ten przerażający scenariusz stał się realny dla mieszkańców Londynu.
Podczas tego dnia zginęło tysiące ludzi i było to początkiem transformacji
w naszym postrzeganiu zatrucia powietrza
(ź)

http://www.bbc.com/future/story/20151221-the-lethal-effects-oflondon-fog

Rakiet kosmiczna SpaceX dokonała pierwszego w historii pionowego lądowania
Amerykańska firma kosmiczna przeprowadziła pierwszy udaną próbę lądowania
bezzałogowej jednostki SpaceX
Rakieta Falcon-9 wysłała 11 satelitów komunikacyjnych zanim powróciła na
Przylądek Canaveral.
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Osiągnięcie jest kamieniem milowym jeśli chodzi o wielokrotne użycie
rakiet.
Dzięki tej misji jest nadzieja na zredukowanie kosztów dotyczących
prywatnych przedsięwzięć, w których wysyła się obiekty w przestrzeń
kosmiczną
Próba startu rakiety jest pierwszą odkąd pierwsza SpaceX eksplodowała w
czerwcu.
Rakieta, która miała 18 udanych startów przed pechowym lotem transportowała
ładunek na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS).
Firma SpaceX zawarła kontrakt o wysokości 1,6 miliarda dolarów z NASA
zgodnie z którym odpowiada za zaopatrzenie ISS.
(ź)

http://www.bbc.com/news/science-environment-35157782

Czy Rosja wciąż jest mocarstwem światowym?
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34857908

Mały samolot rozbił się podczas startu w pobliżu lotniska w stolicy Indii
Delhi w wyniku czego zginęło 10 osób
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-35158084

15 grudzień (wtorek) – 21 grudzień (poniedziałek) 2015

21.XII
W Hiszpanii panuje polityczna niepewność po tym jak dwa nowe ugrupowania
zdobyły jedną trzecią miejsc w parlamencie po niedzielnych wyborach
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Podemos i liberalny ruch Ciudadanos zdobyły wiele głosów podczas gdy
rządząca partia konserwatywna Popular Party straciła większość.
PP i Socjaliści rządzili wspólnie przez ponad trzy dekady.
Teraz oba ugrupowani muszą rozpocząć rozmowy, aby utworzyć koalicję
PP uzyskała 28,72 % głosów, Socjaliści 22.01%, Podemos 20.66% a Ciudadanos
13,93%.
Podemos, który powstał podczas kryzysu finansowego w Hiszpanii potwierdził
teraz swoją pozycję jako nowa siła polityczna.
Wileu Hiszpanów jest teraz biedniejszych niż byli podczas ostatnich wyborów
co przełożyło się na sukces Podemosu.
Poziom bezrobocia pozostaje na poziomie 21%, najwyższy w UE po Grecji,
chociaż spadł z 27% w 2013 roku.
Swój sukces Podemos zawdzięcza również greckiemu premierowi Alexisowi
Tsiprasowi, którego partia Syriza jest jego sprzymierzeńcem.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35147266

Chiny; Setki członków grup ratunkowych poszukują ocalałych po tym jak
obsunięcie ziemi dotknęło 33 budynki w mieście Shenzhen na południu kraju
Z ruin wydobyto siedem osób, ale 91 ciągle jest zaginionych. Około 900 osób
zostało ewakuowanych po tym jak doszło do obsunięcia ziemi w niedzielę.
Władze informują, że sztucznie wykonana platforma oraz jej konstrukcja
wzmacniająca straciły stabilność i doszło do obsunięcia.
Shenzen jest jednym z największych ośrodków przemysłowych w kraju.
Znajduje się w południowej prowincji Guangdong

granicząc z Hong Kongiem

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35148909

20.XII
Rządząca konserwatywna partia wygrała wybory ale nie zdobyła bezwzględnej
większości w parlamencie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35146745
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Co najmniej 43 osoby zostały zabite w serii ataków powietrznych, które jak
się sądzi zostały przeprowadzone przez rosyjskie samoloty w syryjskim
mieście Idlib informują działacze i mieszkańcy
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35145806

Fałszywa informacja o bombie zmusiła samolot Air France do lądowania w
Kenii
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-35144471

Młodociany gwałciciel w Deli został uwolniony pośród powszechnych protestów
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-35144633

Oto dlaczego przyszli koloniści na Księżycu będą musieli mieszkać pod
ziemią
(ź)
http://www.bbc.com/future/story/20151218-how-to-survive-the-freezing-lunarnight

19.XII
Chiny oskarżają, że amerykański samolot B-52 dokonał prowokacji na spornych
wyspach Spratly
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35140802
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Plan przedstawiony przez ONZ jest "kamieniem milowym" w związku z wysiłkami
zmierzającymi do zakończenia konfliktu, informuje sekretarz stanu ONZ John
Kerry
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35138675

Somalia: w Wyniku zamachu bombowego w stolicy kraju w Mogadiszu zginęły
trzy osoby
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-35140858

Władze Szwajcarii prowadzą śledztwo w związku z organizacją muzułmańską,
którą oskarża się na podstawie nagrań wideo o przygotowywanie aktów terroru
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35142279

18.XII
Wojna w Syrii: Rada Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie wsparła plan pokojowy
dla Syrii
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35138011

Dlaczego talibańskie siły specjalne walczą z Państwem Islamski
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-35123748
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David Cameron powiedział, że Wielka Brytania „fundamentalnie zmieni" swoją
relację z UE w 2016, po rozmowach przeprowadzonych z przywódcami państw
europejskich
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35135049

W piątek w amerykańskim stanie Wirginia zamknięto wszystkie szkoły
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35136023

17.XII
W holenderskim mieście dojdzie do dyskusji czy zasadne jest wybudowanie
nowego centrum dla uchodźców po tym jak część z nich doprowadziła do
zamieszek
Protestujący w Geldermalsen zniszczyli płoty i rzucali w kierunku policji
petardy, która odpowiedziała strzałami ostrzegawczymi.
Kraje europejskie borykają się z problemem napływy rekordowej liczby
uchodźców i innych emigrantów którzy nielegalnie przekraczają granice
Grecji z Turcji.
Holenderski sekretarza stanu ds. bezpieczeństwa i sprawiedliwości Klaas
Dijkhoff powiedział, że protestujący posunęli się za daleko.
„Poszukiwanie schronienia dla azylantów jest trudną kwestią, ale są granice
w wyrażaniu swojej opinii” – powiedział w holenderskiej TV.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35118496

Niemcy oraz kilka innych krajów będą wraz z Turcją będą poszukiwać sposobu
na rozmieszczenie tysięcy syryjskich uchodźców tuż przed szczytem państw UE
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35118082
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Nowotwór w dużej mierze jest spowodowany wystąpieniem czynników związanych
ze środowiskiem a więc pochodzenia zewnętrznego, a nie przypadkowym
działaniem wynikającym np. z podziałów komórkowych, sugerują badania
(ź)
http://www.bbc.com/news/health-35111449

16.XII
USA, Podczas pierwszej debaty pa atakach terrorystycznych w Paryżu
i Kalifornii u Republikanów pojawił się brak zgody w jaki sposób
powstrzymać tzw. Państwo Islamskie
Do ostrej wymiany zdań doszło pomiędzy senatorami Ted Cruzem i Marco Rubio,
którzy dyskutowali na temat związany z polityką imigracyjną.
Jeb Bush z kolei zaatakował kandydata na prezydenta Donalda Trumpa.
Wkrótce tematem debaty stały się m.in. polityka zagraniczna i
bezpieczeństwo narodowe.
Kandydaci ciągle wskazywali na zagrożenia terroryzmem w USA w tym samym
dniu kiedy na skutek groźby wysłanej emailem zamknięto szkoły w Los Angeles
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35106659

Xi Jinping wzywa do „cybernetycznej suwerenności” podczas internetowej
konferencji w Pekinie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35109453

Władze Korei Północnej skazały kanadyjskiego pastora na karę dożywotniego
pozbawienia wolności
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-35109452
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Australia; Sydney nawiedziło tornado, jedna ze stacji pogodowych
zarejestrowała, że najsilniej wiało w stanie New South Wale
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-australia-35109462

15.XII
Sekretarz Stanu USA John Kerry przybył do Moskwy, aby uzgodnić kwestie
sporne z Rosją dotyczące procesu politycznego mającego na celu zakończenie
wojny w Syrii
Rozmawia z ministrem spraw zagranicznych Sergei Lavrovem a później spotka
się z prezydentem Rosji
Vladimirem Putinem.
Stany Zjednoczone i Rosja długo nie zgadzały się z rolą, którą powinien
odegrać prezydent Syrii Bashar al-Assad.
Stany Zjednoczone chcą aby ustąpił, ale zdaniem Rosji tylko obywatele Syrii
mogą zadecydować o jego losie.
Tymczasem na styczeń 2016 roku zaplanowano rozmowy pomiędzy rządem Syrii a
opozycją.
Można się spodziewać, że podczas swojej wizyty w Moskwie amerykański
sekretarz stanu podejmie temat przywrócenia stabilizacji we wschodniej
Ukrainie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35099060

W ubiegłym roku Rupert Wingfield-Hayes z BBC przepłynął w łodzi rybackiej
przez Morze Południowochińskie i był pierwszym dziennikarzem, który z
bliska zaobserwował jak Chiny budują nowe wyspy na rafie koralowej
Kilka dnie temu powrócił w to samo miejsce lecąc małym samolotem co
wywołało gniew i groźby ze strony chińskiej marynarki wojennej.
(ź)
http://www.bbc.com/news/magazine-35031313

Arabia Saudyjska poinformowała, że 34 muzułmańskie kraje przyłączyła się do
walki z terroryzmem
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(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35099318

Król Tajlandii

pokazał się publicznie, pośród obaw o stan jego zdrowia

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-35099321

8 grudzień (wtorek) – 14 grudzień (poniedziałek) 2015

14.XII
Skrajnie prawicowy Ruch Narodowy we Francji przegrał w drugiej turze
wyborów
Partia został pokonana pomimo prowadzenia w sześciu z 13 regionów w
pierwszej turze głosowania 6 grudnia
Republikanie centroprawicy Nicolasa Sarkozy zdobyli prowadzenie przed
rządzącymi socjalistami.
Przyznając się do porażki lider RN Marine Le Pen zapowiedziała walkę.
Marine Le Pen kandydowała na regionalną funkcję prezydenta w północnym
regionie Nord-Pas-de-Calais-Picardie zaś jej bratanica Marion Marechal-Le
Pen była kandydatką RN w regionie na południu w Provence-Alpes-Cote
d'Azur.
Ugrupowanie Marine Le Pen uzyskało 42,2 % głosów natomiast jej przeciwnik
57,8%.
W wyborach głosowano do rad lokalnych i na prezydentów 13 regionów, którzy
mają wpływ na decyzje w sprawie lokalnego transportu, edukacji i rozwoju
gospodarczego.
Republikanie wygrali w siedmiu regionach kraju a socjaliści w pięciu,
Korsyka przypadła w udziale nacjonalistom.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35088276
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Sąd Australii wydał polecenie wycofania leku Nurofen z obiegu informując,
że angielski producent oszukał konsumentów
(ź)
http://www.bbc.com/news/business-35090087

Prezydent RPA Jacob Zuma zamienił nowo wybranego ministra finansów David
van Rooyen bardziej doświadczonym David van Rooyen, wydając oświadczenie w
niedzielę
(ź)
http://www.bbc.com/news/business-35089312

There have been scuffles outside a courtroom in Beijing as one of China's
most prominent human rights lawyers was put on trial
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35089858

13.XII
Francuski skrajnie prawicowy Front Narodowy poniósł klęskę w drugiej turze
wyborów regionalnych i nie zyskał przewagi w ani jednym regionie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35088276

Rosja wystrzeliła salwę ostrzegawczą w kierunku tureckiej łodzi na Morzu
Egejskim
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35087050
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W Arabii Saudyjskiej po raz pierwszy wybrano kobiety do rad miejskich
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35086357

12.XII
COP21 na konferencji w Paryżu osiągnięto porozumienie
(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-35084374

http://unfccc.int/essential_background/library/items/3599.php?such=j&symbol
=FCCC/CP/2015/L.9#beg

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf

Kryzys w Burundi: Wojsko informuje, że wyniku przemocy zginęło 87
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-35083823

W Szwajcarii aresztowano dwóch Syryjczyków podejrzanych o powiązania
terrorystyczne
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35083819

11.XII
Prezydent Putin rozkazał, aby rosyjskie wojsko podjęło „silne działania
odwetowe” w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia ich sił w Syrii
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-35070354

Jeden z najbogatszych ludzi w Chinach Guo Guangchang zaginął
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-35068463

Kryzys w Burundii: Zaatakowano bazy wojskowe w Bujumbura
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-35070154

USA, U kogo Donald Trump ma poparcie?
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35047233

10.XII
Konflikt w Syrii: Opozycja zgadza się na plan rozmów w sprawie pokojowych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35060935

Ataki w Paryżu: Podczas poszukiwania podejrzanych w Genewie ogłoszono alarm
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35058958
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Mauricio Macri: Nowy prezydeny Argentyny obiecuje zjednoczyć naród
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35064392

9.XII
Bojownicy syryjscy rozpoczęli ewakuację ostatniego obszaru, który zajmują w
mieście Homs w wyniku zawartego z siłami rządowymi zawieszenia broni,
informuje grupa monitorująca
Zgodnie z porozumieniem całe miasta wraca pod kontrolę rządu.
Bojownicy udają się do prowincji Idlib, które jest wciąż w rękach
rebeliantów.
Homs znajdujące się w środkowej Syrii kiedyś stało się „stolicą rewolucji”
i tutaj rozpoczęły się pierwsze protesty przeciwko prezydentowi Bashar al.Sadowi w 2011 roku.
Pierwszy autobus wyjechał z bojownikami z zajmowanego przez nich Al Waer w
Homs informuje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.
Około 800 ludzi w tym bojownicy i cywile mają wyjechać do środy.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35048404

Sukces Marine Le Pen i Frontu Narodowego we Francji podkreśla pewne zmiany
w polityce europejskiej
Jest on reprezentantem skrajnej prawicy, przeciwna emigrantom i przeciwna
Europie ale wielu z tych, którzy na nią głosowali za komunistami i
socjalistami.
M. Le Pen próbowła na nowo stworzyć FN jako partię bez głosu, która
pozostaje w ukryciu i odzwierciedla gniew społeczny.
Oferuje ochronę dla francuskiego rynku pracy przed
tożsamości kraju.

globalizacją i broni

(ź)
http://www.bbc.com/news/explainers-35026976
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Policja francuska zidentyfikowała trzeciego atakującego, który wysadził się
w Btaclan w czasie ataku w Paryżu, poinformowały francuskie media

Większość z nich nie podaje jego nazwiska ale Le Parisien zidentyfikował go
jako Fouad Mohamed-Aggad ze Strasbourga.
Gazeta cytując „wiarygodne źródła” informuje, że powrócił on do Francji z
Syrii.
Inni, którzy detonowali ładunki zabijając siebie i innyc zostali
zidentyfikowani jako Francuz Omar Ismail Mostefai l. 29 i Samy Amimour,
l.28.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35048701

Opisując globalną walkę przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu niewielu ludzi
pomyślało by o Chinach i ich mieszkańcach
Ale jeden obywatel tego kraju przyjechał do Syrii aby dołączyć do
bojowników kurdyjskich Popular Protection Units (YPG) – jednej z
największych ugrupowań walczących przeciwko PI
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35036879

Pentagon ostrzegł, że anty muzułmańska retoryka Donalda Trumpa podkopuje
narodowe bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych poprzez wzmacnianie idei
pośród członków Państwa Islamskiego
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35047105

POLSKI PORTAL 1-31 grudzień 2015

22

nr 12 (33)

8.XII
Republikański kandydat na prezydenta Donald Trump wezwał do powstrzymania
napływu muzułmanów do USA, w konsekwencji strzelaniny do której doszło w
Kalifornii
W oświadczeniu przedwyborczym opowiedział się za „całkowitym i kompletnym”
zamknięciem granic dopóki władze USA „nie będą w stanie określić” stosunku
muzułmanów do Stanów Zjednoczonych.
Za swoje poglądy został skrytykowany przez Biały Dom i innych Republikanów.
Komentarze pana Trumpa są sprzeczne z wartościami amerykańskimi i ich
interesami dotyczącymi kwestii bezpieczeństwa czytamy w oświadczeniu
wydanym przez Biały Dom
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35035190

Para ludzi, która jest odpowiedzialna za strzelaninę w San Bernardino w
wyniku której zginęło 14 osób już wcześniej szukała celu na który
przeprowadzi atak
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35032025

Pod malowidłem obrazu Mona Lisy znajduje się ukryty portret, uważa
francuski naukowiec
(ź)
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-35031997

Zgodnie z kilkoma badaniami okazuje się, że drobne cząstki powietrza
znajdujące się w organizmie ludzkim mogą odpowiadać za otyłość, cukrzycę i
choroby serca. Czy powinniśmy się tym martwić
(ź)
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http://www.bbc.com/future/story/20151207-the-air-that-makes-you-fat

South African Olympian Oscar Pistorius is due in court to apply for bail
after judges changed his manslaughter conviction to murder last week
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-35034292

1 grudzień (wtorek) – 7 grudzień (poniedziałek) 2015

7.XII
Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama wygłosił orędzie w Biurze
Owalnym po strzelaninie San Bernardino w wyniku, której zginęło 14 osób
Powiedział, że był „to akt terroru w wyniku którego mieli zginąć ludzie”.
Ale „wolność jest silniejsza niż strach” powiedział prezydent ostrzegając,
że powstanie podziałów pośród amerykańskiego społeczeństwa może spowodować,
że wpadnie ono w ręce ekstremistów.
Dodał również, że Stany Zjednoczone muszą uniemożliwić aby ludzie planujący
atak łatwo mogli kupić broń.
B. Obama obiecał, że USA nie podda się terroryzmowi ale ostrzegł, że
Amerykanie „nie mogą się zwrócić przeciwko sobie samym pozwalając, aby ta
walka stała się walką pomiędzy Ameryką a islamem”.
„Jeżeli uda nam się pokonać terroryzm, musimy przyjąć, że muzułmańskie
społeczności są naszymi największymi sprzymierzeńcami raczej niż odepchnąć
ich poprzez podejrzenia i nienawiść” powiedział prezydent.
Przypomniał również, że muzułmańscy amerykanie są częścią amerykańskiego
społeczeństwa. Ostrzegł, że zwrócenie się przeciwko społecznościom
amerykańskich muzułmanów jest tym czego chcą ekstremiści w tzw. Państwie
Islamskim.
Przemówienie B. Obamy było odpowiedzią na atak pary małżonków, którzy
zastrzelili 14 osób
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35021210
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Wybory we Francji: Front Narodowy prowadzi w wyborach lokalnych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35018849

Opozycja w Wenezueli zdobyła większość w Zgromadzeniu Narodowym, kończąc
tym samym prawie dwie dekady dominacji socjalistów prezydenta Nicolas
Maduro
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35019111

6.XII
Wybory we Francji: Front Narodowy prowadzi w wyborach lokalnych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35018849

Konflikt w Syrii: Ataki powietrzne w Raqqa „zabito 32 bojowników PI"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35021261

Były prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter poinformował, że już nie
jest chory na raka mózgu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35022128

4.XII
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Podczas śledztwa w sprawie strzelaniny w San Bernardino uznano, że doszło
do aktu terrorystycznego
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35006404

Ataki w Paryżu: Policja francuska i belgijska poszukuje dwóch nowych
podejrzanych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35011524

3.XII
Brytyjskie samoloty Tornado przeprowadziły pierwsze powietrzne ataki
powietrzne przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu w Syrii potwierdził minister
obrony kraju
Cztery maszyny Tornado wystartowały z bazy Akrotiri na Cyprze krótko po tym
jak parlamentarzyści Wielkiej Brytanii wyrazili zgodę na ataki.
Celem ataków były rafinerie w Omar we wschodniej Syrii, która jest pod
kontrolą PI i były „udane” poinformował Sekretarz Obrony Michael Fallon.
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-34992032

USA, Policja w Kalifornii zidentyfikowała dwie osoby podejrzane o masowe
zabójstwo w wyniku których w centrum służb społecznych zginęło 14 osób
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34991855

Werdykt w sprawie morderstwa byłego atlety Pistoriusa oskarżonego o
zastrzelenie swojej narzeczonej został utrzymany gdyż trybunał RPA
odrzucił apelację prokuratury, która domagała się uznania czynu za
morderstwo
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-africa-34993002

Aresztowania w FIFA: Wysocy rangą członkowie zarządu zostali zatrzymani w
Hotelu w Zurychu na skutek podejrzenia wzięcia łapówki w wysokości kilku
milionów dolarów
(ź)
http://www.bbc.com/sport/0/football/34991874

2.XII
Parlamentarzyści w Wielkiej Brytanii zadecydują czy ich kraj poprze
angielskie ataki powietrzne na tzw. Państwo Islamskie
Po dziesięciogodzinnej debacie Izba Gmin zdecyduje czy Wielka Brytanie
przyłączy się do USA, Rosji, Francji i innych w atakach na Raqqa – centrum
dowodzenia PI oraz na inne cele.
Zdaniem premiera Davida Camerona PI jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa
kraju.
Przywódca partii pracy Jeremy Corbyn jest przeciwny bombardowaniu ale dał
wolny głos parlamentarzystom z powodu rozłamu w jego ugrupowaniu odnośnie
tej kwestii.
50 posłów z partii pracy najprawdopodobniej poprze rząd a także
przedstawiciele ugrupowań Democratic Unionist Party oraz Liberal Democrats.
Jednak co najmniej 110 posłów z sześciu innych partii w tym SNP, które
sprzeciwiają się podjęci takiego działania już podpisało poprawkę, która
mogłaby zablokować ataki powietrzne.
Zgodnie z wiedzą BBC spośród 640 posłów, którzy będą głosować 362 jest za
natomiast 175 przeciw. Pozostałych 19 „jest skłonnych” poprzeć rząd, trzech
„jest skłonnych” zagłosować przeciwko a 80 jest niezdecydowanych.
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-34980504

Pani Aung San Suu Kyi, której partia wygrała wybory w Birmie w ubiegłym
miesiącu spotkała się z prezydentem Thein Sein aby omówić przekazanie
władzy
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Spotka się również z głównym szefem armii Min Aung Hlaing w stolicy Nay Pyi
Taw.
Obaj obiecali pomóc w bezproblemowym przekazaniu władzy co ma zakończyć
kilka dekad rządów armii.
Jednak pani Suu Kyi wedle konstytucji nie może zostać prezydentem a armia
ma jedną czwartą miejsc w wyższej i niższej izbie parlamentu.
Konstytucja Birmy zakazuje aby ktokolwiek kto ma dzieci z małżeństwa z
obcokrajowcem mógł zostać prezydentem a synowie pani Suu Kyi mają
brytyjskie paszporty.
Rzecznik pani Suu Kyi poinformował, że rozmowa z nią trwała 45 minut i
skupiła się na opracowaniu planu pokojowego przekazania władzy.
Ye Htut powiedział BBC, że ona sama nie rozwijała kwestii, która pozwoliła
by jej objąć urząd prezydenta ani nie poruszano tematu, kto mógłby zostać
nową głową państwa.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34981194

W Pakistanie powieszono cztery osoby w związku z atakiem na szkołę w
Peszewarze w wyniku którego zginęło 150 osób w większości dzieci
Mężczyźni zostali skazani na śmierć przez sąd wojskowy i są pierwszymi, na
których wykonano egzekucję w związku z udziałem w ataku
Talibscy bojownicy napadli na Publiczną Szkołę Wojskową w Peszewarze w pnzach części kraju 16 grudnia 2014 roku.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34981382

1.XII
Turcja wyzwała Rosję aby dowieść, że Ankara zestrzeliła rosyjski samolot w
celu ochrony swojego handlu ropą z Państwem Islamskim
„Jeśli czegoś pragniecie dowieść musicie to udowodnić” powiedział prezydent
Turcji Recep Tayyip Erdogan.
Odpowiedział na oświadczenie rosyjskiego prezydenta Władymira Putina.
Rosja powiedziała, że Turcja zestrzeliła rosyjski samolot kiedy ten leciał
nad terytorium Syrii.
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Zdaniem Turcji samolot naruszył turecką przestrzeń powietrzną i został
ostrzeżony o jej opuszczeniu.
Jeden rosyjski pilot został zabity a drugi uratowany po tym kiedy rosyjski
bombowiec Su-24 został zestrzelony przez turecki myśliwiec F-16 na granicy
z Syrią 24 listopada.
Rosyjski pilot został zabity podczas akcji ratunkowej w północno-zachodniej
Syrii.
Rosja nałożyła sankcje na Turcje w związku z zestrzeleniem samolotu w tym
restrykcje na import tureckiej żywności oraz na podróże bezwizowe.
Tymczasem Państwo Islamskie bogaci się na skutek nielegalnego handlu ropą .
Jednak Turcja nieustanie zaprzecza, że jest zaangażowana w ten handel.
„Mamy powody przypuszczać, że decyzja o zestrzeleniu samolotu została
podyktowana chęcią ochrony dostaw ropy na terytorium Turcji „ powiedział W.
Putin na konferencji w Paryżu w poniedziałek.
Powiedział, że Rosja uzyskała więcej wiadomości według których ropa z PI
jest transportowana na terytorium Turcji
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34971506

Japońskie statki wielorybnicze wypłynęły w morze w rejon Antarktyki
powracając do programu polowania na wieloryby po upływie jednego roku
pomimo sprzeciwu opinii światowej
Japońska Agencja Połowów (Japan's Fisheries Agency) poinformowała w
poniedziałek, że wzięła pod uwagę decyzję Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości IJC (International Court of Justice, który w 2014 wydał
opinię, że polowanie na terenie Antarktyki nie służyło celom naukowym
Japonii i powinno zostać przerwane) i w tym roku zamierza schwytać tylko
333 Płetwale Karłowate – jedną trzecią liczby z poprzedniego roku.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34971637

Uszkodzony element poszycia był „głównym czynnikiem” który spowodował, że
samolot AirAsia rozbił się na Morzu Jawajskim w wyniku czego zginęło 162
osoby, poinformowały władze Indonezji
POLSKI PORTAL 1-31 grudzień 2015

29

nr 12 (33)

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34972263
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