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34       Konflikt w Syrii - zginęło 76 000  

33        Większość typów raka może być wywołana przypadkowo 

31       Niemiecki rząd oczekuje, że Grecja wywiąże się z umowy 

29    Atak na siedzibę fr. czasopisma Charlie Hebdo w Paryżu  

27         PI: porwano kilku członków policji religijnej 

26      Lot AirAsia QZ8501: odnaleziono urządzenia transmitujące 

25        Dziewczynka samobójczyni zabiła 19 osób w Nigerii 

24       Odybyła się II tura wyborów w Chorwacji 

23       Konflikt ukraiński: pocisk trafił a autobus - zginęło 12 osób 

21       Wspinacze bez asekuracji zdobyli szczyt El Capitan 

20     Brak ruchu "bardziej zabija niż otyłość" 

19      Charlie Hebdo: Protestujący w Nigerii podpalili kościoły 

17       Papież powrócił do Rzymu po podróży na Filipiny 

15    PI: wideo z groźbą zabicia 2 japońskich zakładników 

14      Boko Haram: atak na nigeryjskie miasto Baga 
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12     Kryzys ukraiński: ostrzał przystanku autobusowego - 13 osób 

zabitych 

10 Powtórny proces w Egipcie dla członków Bractwa Muzułmańskiego 

9    Wybory w Grcji - zwycięstwo Syrizy 

7  Czy słodzik jest szkodliwy 

4  Wojsko w Egipcie celem ataku ze strony islamistów  na Płw. Synaj  

3    Kryzys ukraiński: UE rozszerza sankcje przeciwko Rosji 

29 styczeń (czwartek) – 31 styczeń (sobota) 2015 

31.I 

Kryzys ukraiński; Co najmniej 40 osób zostało zabitych podczas walk 

pomiędzy wojskiem rządowym a prorosyjskimi separatystami na wschodzie kraju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31074772 

 

Kanclerz Niemiec Angel Merkel wykluczyła anulowanie jakiejkolwiek części 

długu greckiego informując, że banki i kredytodawcy już przeprowadzili 

znaczące cięcia w ich budżetach 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31072321 

 

 

Prezydent Egiptu Abdul Fatah Sisi ostrzega przed długą walką z bojownikami 

PI 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31074002 

 

Dziesiątki tysięcy ludzi zebrały się w centrum Madrytu aby wziąć udział w 

marszu zorganizowanym przez hiszpański partię lewicową Podemo 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31074772
http://www.bbc.com/news/world-europe-31072321
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31074002
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31072139 

 

Były niemiecki prezydent Richard von Weizsaecker zmarł w wieku 94 lat 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31073517 

 

30.I 

Konflikt Ukraiński: Unia Europejska rozszerza sankcje przeciwko Rosji 

 

Na nadzwyczajnym spotkaniu w Brukseli, uzgodniono że zostanie poddana 

dyskusji [http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2015/01/council-conclusions-ukraine/] lista nazwisk, które zostaną 

dodane do tych już istniejących, na które to osoby nałożono zakazy podróży 

jak również zamrożone ich konta. 

Tymczasem na wschodzie Ukrainy trwają walki w pobliżu miasta Debaltseve - 

strategicznego węzła kolejowego między Donieckiem i Ługńskiem. 

Do czwartkowego spotkania doszło po ostrzelaniu portu Mariupola, który 

znajduje się w rękach siła rządowych. Zginęło co najmniej 30 osób. Ukraina 

oskarża o to rebeliantów. 

Z innych wydarzeń jak się okazuje jest niepewne położenie nowego rządu 

greckiego - sprzymierzeńca Rosji, którego członkowie informują, że chcą 

uniknąć rozdziału pomiędzy UE a Rosją. 

Według NATO na terenie Ukrainy znajdują się setki rosyjskich czołgów i 

pojazdów opancerzonych. 

 

Tymczasem w wyniku walk prorosyjscy separatyści  zajęli miasto Vuhlehirsk w 

pobliżu Debaltseve. Rzecznik ukraińskiego ministra obrony Vladislav 

Seleznyov cytowany przez AP News poinformował, że siły rządowe próbują 

odbić teren. 

Jak dotąd nas skutek walk odkąd w kwietniu separatyści zajęli Donieck i 

Ługańsk zginęło ponad 4800 osób i 1,2 miliona osób opuściło swoje domy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31033924 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31072139
http://www.bbc.com/news/world-europe-31033924
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Wojsko egipskie stało się celem krwawego ataku na Płw. Synaj 

 

Co najmniej 6 osób, głównie żołnierzy zostało zabitych w seriach ataków ze 

strony bojowników islamskich na północy półwyspu. 

Najwięcej ofiar jest w stolicy prowincji El-Arish. 

Grupa bojowników Sinaj Province (Prowincja Synaju), która zmieniła swoją 

nazwę z Ansar Beit al-Maqdis kiedy przysięgła wierność 

[http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-29993183] Państwu Islamskiemu, 

poinformowała, że przeprowadziła "rozległe, równoczesne" ataki. 

Prezydent Egiptu skrócił swoją krótką wizytę do Etipii z powodu wydarzeń. 

Po obaleniu islamskiego prezydenta  Mohammeda Morsi w 2013 roku doszło do 

zintensyfikowania ataków. 

W minionym tygodniu doszło do zintensyfikowania ataków w Egipcie na skutek 

protestów w rocznicę powstania w 2011 roku, które doprowadziło do obalenia 

Hosniego Mubaraka. 

Przedstawiciele służb bezpieczeństwa informują, że na początku wystrzelono 

rakiety w kierunku biur policji, bazy wojskowej i hotelu wojskowego w El-

Arish, tuż przed wybuchem bomby umieszczonej w samochodzie z tyłu wejścia 

do bazy wojskowej. Doszło również do ataków na punkty kontrolne w mieście. 

W czwartkowych atakach zostało rannych ponad 50 osób. 

Na północy Synaju ogłoszono stan podwyższonej gotowości od października 

kiedy po ataku na punkt kontrolny zginęło kilkudziesięciu  żołnierzy. 

Grupa bojowników, która była początkowo inspirowana  Al-Kajdą, ale 

przysięgła wierność Państwu Islamskiemu w październiku 2014 roku wezwała 

Egipcjan do powstania przeciwko prezydentowi Abdul Fattah al-Sisi. 

Prezydent jest byłym szefem armii, który stosował represje wymierzone 

przeciwko Bractwu Muzułmańskiemu prezydenta Morsi. 

Egipt tworzy strefę buforową o szerokości 1 kilometra wzdłuż granicy z 

Gazą, aby powstrzymać bojowników przemycających broń z terytorium Palestyny 

przez sieć tuneli 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31052064 

 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31052064
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Srebrenica domaga się apelacji w sprawie wyroku przed trybunałem zbrodni 

wojennych 

(Srebrenica appeals verdict due at war crimes tribunal) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31053503 

 

 

Dowódca szwadronu śmierci w RPA Eugene de Kock, działającego w epoce 

apartheidu został zwolniony warunkowo po spędzeniu 20 lat w więzieniu 

(South African apartheid-era death squad commander Eugene de Kock has been 

granted parole after 20 years in jail) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-31054912 

 

 

 

Król Arabii Saudyjskiej Salman ujawnia zmiany w rządzie 

(Saudi Arabia's King Salman unveils cabinet reshuffle) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31052071 

 

 

 

29.I 

Zakładnicy  Państwa Islamskiego: Japonia informuje, że sprawdza głos osoby 

nagrywającej zakładnika Kenji Goto, który jest przetrzymywany przez 

bojowników PI 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31033355 

 

Amerykański naukowiec z branży atomistyki został uwięziony za próbę 

ujawnienia tajemnic 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31053503
http://www.bbc.com/news/world-africa-31054912
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31052071
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31033355
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31033686 

 

 
Konflikt ukraiński: UE rozszerza sankcje przeciwko Rosji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31033924 

 

 

Epidemia Ebola: Wirus mutuje, ostrzegają naukowcy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-31019097 

 

Śledztwo w sprawie oblężenia w Sydney ujawni szczegóły w sprawie śmierci 

Tori Johnsona  i Katriny Dawson  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-australia-31033369 

 

 

22 styczeń (czwartek) – 28 styczeń (środa) 2015 

28.I 

Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un odwiedzi Rosję 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-31015079 

 

Apple odnotowała największy poziom dochodu kwartalnego w historii 

(Apple posts the biggest quarterly profit in history) 

http://www.bbc.com/news/business-31012410 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31033686
http://www.bbc.com/news/world-europe-31033924
http://www.bbc.com/news/health-31019097
http://www.bbc.com/news/world-australia-31033369
http://www.bbc.com/news/world-asia-31015079
http://www.bbc.com/news/business-31012410
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Opady śniegu w USA: Krajowy serwis pogodowy przyznał się do błędu w 

prognozowaniu 

(US snow: National Weather Service admits forecast error) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30996010 

 

Azyl w Australii: Zatrzymanie uchodźców ze Sri Lanki, było legalne uznał 

sąd 

(Australia asylum: Sea detention of Sri Lankans legal, court rules) 

http://www.bbc.com/news/world-australia-31015075 

 

 

Czy słodziki są naprawdę szkodliwe? 

(Are sweeteners really bad for us) 

http://www.bbc.com/future/story/20150127-are-sweeteners-really-bad-

for-us 

 

 

27.I 

To nierealne, aby oczekiwać, że Grecja spłaci ogromny dług w całości, 

rzecznik szefa ds. ekonomii zwycięskiej partii Syriza powiedział BBC  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30995480 

 

Syryjscy Kurdowie wypierają bojowników Państwa Islamskiego z Kobane 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30991612 

 

 

Alexander Litwinienko "został zabity w trzeciej próbie" 

(Alexander Litvinenko 'killed on third attempt)' 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30996010
http://www.bbc.com/news/world-australia-31015075
http://www.bbc.com/future/story/20150127-are-sweeteners-really-bad-for-us
http://www.bbc.com/future/story/20150127-are-sweeteners-really-bad-for-us
http://www.bbc.com/news/world-europe-30995480
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30991612
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http://www.bbc.com/news/uk-30994242 

 

Burza śnieżna Juno: Burza śnieżna sparaliżowała Nowy Jork i Boston 

(Winter Storm Juno: Snow shuts down New York and Boston) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30996010 

 

 

(Piecing together puzzles in Cambodia) 

http://www.bbc.com/travel/feature/20150110-piecing-together-puzzles-

in-cambodia 

 

26.I 

Grecki przywódca opowiadający się przeciwko pomocy finansowej 

Tsipras został premierem 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30981950 

 

Niepokój w związku z Boko Haram: przywódcy Afryki zmuszeni do 

działania 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30981524 

 

Kryzys ukraiński: szef  Nato uznał za “nonsense” stwierdzenie 

prezydenta Rosji Władymira Putina, że wojsko ukraińskie działa jako 

“zagraniczny legion” dla Sojuszu 

 (ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30978658 

 

 

http://www.bbc.com/news/uk-30994242
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30996010
http://www.bbc.com/travel/feature/20150110-piecing-together-puzzles-in-cambodia
http://www.bbc.com/travel/feature/20150110-piecing-together-puzzles-in-cambodia
http://www.bbc.com/news/world-europe-30981950
http://www.bbc.com/news/world-africa-30981524
http://www.bbc.com/news/world-europe-30978658
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25.I 

Wybory w Grecji: Partia Syriza opowiadająca się przeciwko pomocy 

walczy z Nową Demokracją 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30971612 

 

 

Boko Haram atakuje kluczowe misato w Nigerii miasto - Maiduguri 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30972534 

 

Kryzys w związku z wirusem Ebola: Światowa Organizacja Zdrowia 

zwleka z przeprowadzenim reform 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-30974649 

 

24.I 

Japoński premier potępił „szokujące i nie do przyjęcia” nagranie 

wideo, w który jest zapowiadana śmierć japońskiego zakładnika  

Haruna Yukawa przez Państwo Islamskie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30966651 

 

W wyniku ostrzału przez rebeliantów, którzy rozpoczęli ofensywę w 

Mariupolu zginęło 30 osób 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30967949 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30971612
http://www.bbc.com/news/world-africa-30972534
http://www.bbc.com/news/health-30974649
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30966651
http://www.bbc.com/news/world-europe-30967949
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Zespół ratowników rozpoczął operację podnoszenia kadłuba samolotu 

AirAsia flight QZ8501, który wpadł do Morza Jawajskiego w yniku 

czego zginęło 162 osoby 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30964705 

 

Kryzys w Jemenie: Tysiące uczestników wzięło udział w marszu 

przeciwko rebeliantom w Sanaa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30964784 

 

Sąd w Egipcie zarządził powtórne przeprowadzenie procesu dla 37 

członków Bractwa Muzułmańskiego skazanych na śmierć w związku z 

atakiem na posterunek policji w 2013 roku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30966931 

 

Minister obrony Lungu wygrał w wyborach prezydenckich w Zambii 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30970952 

 

Dwa amerykańskie samoloty rejsowe zostały przeszukane po informacji, 

że na ich pokładzie może być bomba 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30971220 

 

23.I 

Wobec byłej premier Tajlandii Yingluck Shinawatra wszczęto procedurę 

impeachmentu w związku z prowadzoną tzw. polityką ryżu 

(Former Thai PM Yingluck Shinawatra impeached over rice policy) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30964705
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30964784
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30966931
http://www.bbc.com/news/world-africa-30970952
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30971220
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http://www.bbc.com/news/world-asia-30928835 

 

Wybory w Grecji: Syriza wzywa głosujących, aby zakończyć "czas upokorzenia" 

(Greek elections: Syriza asks voters to end 'humiliation') 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30945247 

 

Król Arabii Saudyjskiej Abdullah bin Abdulaziz umarł 

(Saudi Arabia's King Abdullah bin Abdulaziz dies ) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30945324 

 

Kryzys w Jemenie: Prezydent ustepuje ze stanowiska 

(Yemen crisis: President resigns as rebels tighten hold) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30936940 

 

 

Kryzys Ebola: Eksperymentalna szczepionka została "wysłana do Liberii" 

(Ebola crisis: Experimental vaccine 'shipped to Liberia') 

http://www.bbc.com/news/health-30943377 

 

22.I 

Państwo Islamskie: Londyn jest gospodarzem rozmów 

W Stolicy Wielkiej Brytanii odbędzie się spotkanie przedstawicieli z 21 

państw, w którym zostaną poruszone kwestie związane z grupą dżihadystów z 

Państwa Islamskiego w Syrii i Iraku. 

Dyskusje będą dotyczyć tematu powstrzymania napływu nowych rekrutów i 

pieniędzy do PI. 

Poruszone zostaną również kwestie dostarczenia pomocy wojskowej oraz 

humanitarnej 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30928835
http://www.bbc.com/news/world-europe-30945247
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30945324
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30936940
http://www.bbc.com/news/health-30943377
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30928114 

 

Kryzys ukraiński: Co najmniej 13 osób zostało zabitych po ostrzelaniu 

przystanku autobusowego w zajętym przez rebeliantów Doniecku, informują 

władze lokalne 

Ofiarami stali się pasażerowie autobusu oraz osoba z samochodu znajdującego 

się w pobliżu. 

W ubiegłym tygodniu 13 osób zostało zabitych kiedy autobus został trafiony 

w wyniku ostrzału artyleryjskiego w miejscowości Buhas na południowy - 

zachód od Doniecka. 

Do tej pory zginęło ponad 4800 ludzi oraz 1,2 miliona zostało rozproszonych 

na teranie kraju i poza nim od czasu kiedy prorosyjscy separatyści w 

kwietniu 2014 roku zajęli część terenów Ługańska i Doniecka. 

Ostatnio nastąpiła gwałtowna eskalacja walk w pobliżu Doniecka co wiąże się 

z walką o lotnisko, która zyskała miano symbolicznej dla obu stron 

walczących. 

Minister obrony narodowej Ukrainy poinformował, że w czwartek walki toczyły 

się nadal i część lotniska jest wciąż pod kontrolą sił ukraińskich. 

Poprzednio 20 żołnierzy ukraińskich wycofało się z kilku budynków lotniska 

ponieważ ich pozycje zostały zniszczone i oni sami znaleźli się pod 

bezpośrednim ostrzałem. 6 żołnierzy zostało zabitych a 16 rannych. 

Według władz Ukrainy Rosja ma 9000 żołnierzy walczących po stronie 

rebeliantów, czemu Moskwa zaprzecza. 

W środę ministrowie spraw zagranicznych z Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec 

przeprowadzili wspólną rozmowę telefoniczną w celu zakończenie walk. 

Nastąpiło to po rozmowach, które miały miejsce w Berlinie.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30929344 

 

 

Kryzys w Jemenie: Prezydent "osiągnął porozumienie z rebeliantami 

(Yemen crisis: President 'reaches deal' with rebels) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30912326 

 

15 styczeń (czwartek) – 21 styczeń (środa) 2015 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30928114
http://www.bbc.com/news/world-europe-30929344
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30912326
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21.I 

Władze Ukrainy oskarżają rosyjskie wojsko o atak na ich siły 

 

Rzecznik armii ukraińskiej Andriy Lysenko poinformował, że regularne siły 

rosyjskie zaatakowały rejon Ługańska, którego większa część znajduje się w 

rękach prorosyjskich separatystów. 

Andriy Lysenko powiedział, że siły ukraińskie powstrzymały wojska rosyjskie 

i kontrolują teren, ale sytuacja była „poważna". 

Jego zdaniem obecnie toczą się ciężkie walki w pobliżu miasta 

Slovyanoserbsk. 

Rosja zaprzecza, że wysłała swoje siły na Ukrainę ale informuje, że po 

stronie rebeliantów walczą ochotnicy. 

Nie ma niezależnego potwierdzenia wiadomości podanej przez stronę 

ukraińską. 

Mająca swoją siedzibę w Wiedniu Organization for Security and Co-operation 

in Europe (OSCE) - OECD, która obserwuje konflikt na Ukrainie wezwała do 

natychmiastowego rozejmu. 

 

Skutki walk na Ukrainie 

 

Około 5,2 miliona osób żyje na teranie objętym konfliktem i ok. 1,4 miliona 

jest uważanych za „za bardzo narażonych i potrzebujących pomocy" 

Ponad milion osób opuściło swoje domy a 633 523 żyje w rozproszeniu na 

terenie Ukrainy i 593 622 poza Ukrainą, głównie w Rosji 

 

Ponad 4800 osób zostało zabitych w czasie walk i co najmniej 10 322 zostało 

rannych w tym 102 dzieci 

Źródło: 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sitrep%2023

%20-%20Ukraine%20-%209%20January.pdf 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30907443 

 

Mężczyzna uważający się za przywódcę islamskiego ugrupowania Boko Haram 

powiedział na nagranym materiale wideo, że jego bojownicy przeprowadzili 

ataki na nigeryjskie miasto Baga 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sitrep%2023%20-%20Ukraine%20-%209%20January.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sitrep%2023%20-%20Ukraine%20-%209%20January.pdf
http://www.bbc.com/news/world-europe-30907443
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Jest nim Abubakar Shekau, który powiedział, że ludzie zostali zabici 

„zgodnie z wolą Boga",  grożąc przeprowadzeniem kolejnych ataków. 

Według niektórych raportów w Baga zginęło 2000 ludzi, ale zdanie rządu 

Nigerii liczba ofiar wynosi 150. 

Biznesman z Baga powiedział BBC, że ludzi zabijano jak zwierzęta. 

Powiedział, że uciekł z miasta wraz z 5000 innych osób. 

Według raportów porwano setki kobiet i dzieci. 

Na nagraniu wideo widać broń, która najprawdopodobniej została przejęta z 

sąsiedniej bazy wojskowej Doron Baga. 

Boko Haram przejęło kontrolę nad miastami i wioskami w północno - 

wshcodniej Nigerii grożąc sąsiednim państwom. 

 

Według ostatnich raportów toczą się walki w Bonderi na północ od Kamerunu w 

pobliży granicy z Nigerią. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30909916 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-30826582 

 

Oficjalne dochodzenie w sprawie wojny w Iraku w 2003 roku nie zakończy się 

opublikowaniem długo oczekiwanego raportu przed wyborami powszechnymi, to 

zrozumiałe 

(The official inquiry into the 2003 Iraq War will not publish its long-

awaited report before the general election, it is understood) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-30908938 

 

Space Exploration Technologies (SpaceX) uzyskało 1 miliard dolarów 

dofinansowania od Google i Fidelity Investments  

(Space Exploration Technologies (SpaceX) has raised $1bn (L659m) in funding 

from Google and Fidelity Investments) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-30910216 

 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30909916
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-30826582
http://www.bbc.com/news/uk-politics-30908938
http://www.bbc.com/news/business-30910216
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Przywódca bojowników Shia Houthi w Jemenie powiedział, że kraj znalazł się 

w krytycznym i kluczowym momencie 

(The leader of Shia Houthi rebels in Yemen has said that the country is at 

a critical and defining moment) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30910295 

 

 

Atak na izraelski autobus: zostali zranieni pasażerowie z Tel Avivu 

(Israel bus attack: Tel Aviv passengers stabbed) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30910956 

 

State of the Union: Obama demands spread of wealth 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30908095 

 

20.I 

Państwo Islamskie opublikowało wideo na którym bojownik grozi zabiciem 

dwóch japońskich zakładników jeśli Japonia nie zapłaci okupu 

Na nagraniu zamaskowany mężczyzna krytykuje Japonię za obietnicę udzielenia 

pomocy krajom walczącym z PI. 

Mówi, że zabije dwóch klęczących mężczyzn jeśli nie zostanie zapłacony okup 

200 milionów dolarów w ciągu 72 godzin. 

Nie potwierdzono jeszcze czy wideo jest autentyczne. 

Premier Japoni Shinzo Abe  przebywa obecnie w Jerozolimie, która jest 

jednym z etapów 6- dniowej podróży po Bliskim Wschodzie. 

W sobotę, przemawiając w Kairze obiecał 2,5 miliarda dolarów pomocy dla 

regionu w tym 200 milionów dolarów pomocy nie przeznaczonej na cele 

wojskowe dla krajów walczących z PI 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30893735 

 

Konflikt ukraiński: Poziom bezpieczeństwa na wschodzie pogarsza się, 

informują obserwatorzy 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30910295
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30910956
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30908095
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30893735
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Przedstawiciele Organisation for Security and Co-operation in Europe 

(OSCE)powiedzieli BCC, że walki wokół lotniska w Donicku przeniosły się do 

miasta. 

Rzecznik poinformował, że największym zmartwieniem są cywile, przede 

wszystkim dzieci. 

Zarówno siły ukraińskie jak pi prorosyjscy separatyści informują, że 

kontrolują lotnisko. 

Rosja poinformowała, że prezydent Ukrainy Petro Porohenko jeszcze nie 

odpowiedział na list od prezydenta Rosji Władymira Putina, który 

zaproponował aby obie strony wycofały swoją ciężką broń. 

Zdaniem strony ukraińskiej ponad 8000 żołnierzy rosyjskich pomaga 

rebeliantom. 

Ponad 4800 osób zginęło odkąd separatyści przejęli kontrolę nad częścią 

Doniecka i Ługńska w kwietniu 2014 roku.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30891241 

 

Papież Franciszek: żaden katolik nie powinien rozmnażać się jak "króliki" 

(Pope Francis: No Catholic need to breed like 'rabbits) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30890989 

 

Mieszkańcy Zambii głosują w wyborach prezydenckich 

(Zambia votes in presidential elections) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30891239 

 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniża prognozy wzrostu 

(IMF downgrades global growth forecast) 

http://www.bbc.com/news/business-30876954 

 

Twoi przyjaciele pytają cię o życiową radę? Powiedz im aby więcej 

podróżowali 

(Friends want life advice? Tell them to travel more) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30891241
http://www.bbc.com/news/world-asia-30890989
http://www.bbc.com/news/world-africa-30891239
http://www.bbc.com/news/business-30876954
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http://www.bbc.com/travel/feature/20150120-friends-want-life-advice-

tell-them-to-travel-more 

 

19.I 

Papież Franciszek wrócił do Rzymu po pięciodniowej wizycie na Filipinach 

 

Szacuje się, że podczas mszy w niedzielę wzięło udział 6 milionów wiernych. 

Papież spędził tydzień na kontynencie azjatyckim odwiedzając także Sri 

Lankę. 

Na Filipinach jest ponad 80 milionów katolików i Franciszek był zawsze 

otoczony przez tłumy gdziekolwiek jechał. 

 

Katolicy w Azji 

Filipiny 75 940 000- trzecia pod względem liczebności populacja katolików 

na wiecie za Brazylią i Meksykiem  

Indie 10 570 000 

Chiny  9 000 000 

Indonezja 7 230 000 

Australia 6 500 000 

Korea Północna 5 270 000 

 

Źródło: Pew Research (2010) 

 

Poprzednio na mszy odprawionej przez Jana Pawła II w 1995 roku było 5 

milionów wiernych. 

Papież Franciszek powiedział, że głównym powodem dla którego wybrał 

Filipiny na miejsce swojej wizyty było spotkanie się z ludźmi ocalałymi 

podczas tajfunu Haiyach, który zabił ponad 7000 osób w listopadzie 2013 

roku. 

W niedzielę odwiedził Tacloban, miasto w środkowych Filipinach najbardziej 

zniszczone przez sztorm. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30875645 

http://www.bbc.com/travel/feature/20150120-friends-want-life-advice-tell-them-to-travel-more
http://www.bbc.com/travel/feature/20150120-friends-want-life-advice-tell-them-to-travel-more
http://www.bbc.com/news/world-asia-30875645
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Ministrowie UE będą dyskutować nad problemem zagrożenia terroryzmem 

(EU ministers to discuss Europe's terrorism threat) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30875705 

 

 

Najbogatszy procent ludzi stanowiący 1% posiada więcej niż reszta świata, 

informują przedstawiciele grupy Oxfam 

(Richest 1% to own more than rest of world, Oxfam says) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-30875633 

 

18.I 

Papież Franciszek przybył do Manili: we mszy uczestniczy 6 milionów 

wiernych 

(Pope Francis in Manila: Six million attend outdoor Mass) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30869019 

 

Boko Haram odpowiedzialne "za porwania w Kamerunie" 

(Boko Haram 'in Cameroon kidnappings') 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30873243 

 

 

Niemiecki marsz zorganizowany przez Pegida "przeciwko islamizacji" został 

odwołany 

(Germany 'anti-Islamisation' Pegida rally cancelled) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30870423 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30875705
http://www.bbc.com/news/business-30875633
http://www.bbc.com/news/world-asia-30869019
http://www.bbc.com/news/world-africa-30873243
http://www.bbc.com/news/world-europe-30870423
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17.I 

Ataki w Paryżu: Bandyta Said Kouachi został pochowany w nieoznakowanym 

grobie 

(Paris attacks: Gunman Said Kouachi given unmarked grave) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30863985 

 

Charlie Hebdo: Protestujący w Nigerii podpalili kościoły 

(Charlie Hebdo: Niger protesters set churches on fire) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30863159 

 

Przełożono przegląd tunelu pod Kanałem La Manche na skutek wybuchu pożaru 

(Eurotunnel services delayed further after fire) 

http://www.bbc.com/news/uk-30867007 

 

 

Belgia rozmieszcza żołnierzy po atakach antyterrorystycznych 

(Belgium deploys troops following anti-terror raids) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30860064 

 

 

Szefowa komisji oscarowej wzywa do większej różnorodności w przyznawaniu 

nagród 

(Oscars head Isaacs calls for more diversity after row) 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-30862139 

 

16.I 

Belgia oskarża pięć osób w związku "ze spiskiem wymierzonym przeciwko 

policji" 

(Belgium charges five over 'terror plot to kill police') 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30863985
http://www.bbc.com/news/world-africa-30863159
http://www.bbc.com/news/uk-30867007
http://www.bbc.com/news/world-europe-30860064
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-30862139
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http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-30848946 

 

15.I 

Boko Haram w Nigerii: Obrazki pokazują zniszczenia w mieście Baga 

(Nigeria's Boko Haram: Baga destruction 'shown in images' ) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30826582 

 

FBI "udaremnia inspirowany przez bojowników PI atak na Kapitol amerykański" 

(FBI 'foils IS-inspired plot to attack US Capitol) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30824375 

 

Samolot Azjatyckich Linii Lotniczych: Nurkowie badają kadłub zanurzony w 

Morzu Jawajskim 

(AirAsia plane: Divers examine fuselage under Java Sea) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30825972 

 

 

Brak ruchu "bardziej zabija niż otyłość" 

(Inactivity 'kills more than obesity') 

http://www.bbc.com/news/health-30812439 

 

Papieża pozdrawiały rozentuzjazmowane tłumy na Filipinach 

(Pope Francis greeted by ecstatic Philippines crowds) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30809472 

 

 

Kto Co Dlaczego: Jak wspiąć się po gładkiej skale? 

(Who What Why: How do you climb a smooth rock face?) 

http://www.bbc.com/news/blogs-magazine-monitor-30811424 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-30848946
http://www.bbc.com/news/world-africa-30826582
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30824375
http://www.bbc.com/news/world-asia-30825972
http://www.bbc.com/news/health-30812439
http://www.bbc.com/news/world-asia-30809472
http://www.bbc.com/news/blogs-magazine-monitor-30811424


  POLSKI PORTAL 1-31 styczeń  2015                                                                                                                                                nr 1 (22)                                                                                                                                                        
21 
 

 

 

Wspinacze bez asekuracji zdobyli szczyt El Capitan 

(Free climbers reach El Capitan peak and make history) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30824372 

 

 

8 styczeń (czwartek) – 14 styczeń (środa) 2015 

14.I 

Atak na Charlie Hebdo: Rozpoczął się druk nowego zwiększonego wydania 

(Charlie Hebdo attack: Print run for new issue expanded) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30808284 

 

Samolot Azjatyckich Linii Lotniczych – udało się znaleźć kadłub 

(AirAsia plane 'fuselage located' – officials) 

(ź) 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30813420 

Ewakuacja załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej po obawach w związku z 

wystąpieniem przecieku gazu 

(Space station crew moved after gas leak fears) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-30816253 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30824372
http://www.bbc.com/news/world-europe-30808284
http://www.bbc.com/news/world-asia-30813420
http://www.bbc.com/news/science-environment-30816253
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Papież przybył z wizytą na Sri Lankę 

(Pope in Sri Lanka: Huge crowds for Colombo Mass) 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30808624 

 

Uchodźcy w Syrii: ONZ ostrzega przed ubóstwem w Jordanii 

(Syria refugees: UN warns of extreme poverty in Jordan) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30815084 

 

13.I 

Ataki we Francji: To jest wojna z terroryzmem a nie z islamem mówi premier 

kraju M. Valls 

(France attacks: War with terrorism not Islam, PM Valls says) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30794973 

Czy Mein Kmpf jest najbardziej niebezpieczną książką? 

(Mein Kampf: The world’s most dangerous book?) 

(ź) 

http://www.bbc.com/culture/story/20150113-the-worlds-most-dangerous-book 

UE zmienia zasady dotyczący uprawy roślin modyfikowanych genetycznie 

(EU changes rules on GM crop cultivation) 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30794256 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30808624
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30815084
http://www.bbc.com/news/world-europe-30794973
http://www.bbc.com/culture/story/20150113-the-worlds-most-dangerous-book
http://www.bbc.com/news/world-europe-30794256
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2014-

0038&language=EN 

 

Egipt: oskarżenie o defraudacje w stosunku do Hosniego Mubaraka zostało 

oddalone 

(Egypt: Hosni Mubarak fraud conviction overturned) 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30792001 

 

 

Konflikt ukraiński: Pocisk trafił w autobus zabijając 12 osób w 

miejscowości Buhas 

(Ukraine conflict: Shell hits bus 'killing 12' in Buhas) 

(ź) 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30798426 

http://www.bbc.com/news/magazine-30518054 

 

12.I 

Ataki w Paryżu: Rząd kraju rozmieści 10 000 żołnierzy we Francji 

(Paris attacks: France to deploy 10,000 troops) 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30774114 

 

Atak w Peszewarze: Szkoły ponownie otwarto po masakrze Talibów 

(Peshawar attack: Schools reopen after Taliban massacre) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2014-0038&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2014-0038&language=EN
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30792001
http://www.bbc.com/news/world-europe-30798426
http://www.bbc.com/news/magazine-30518054
http://www.bbc.com/news/world-europe-30774114
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30773120 

 

(Afghan President Ashraf Ghani unveils unity government) 

Prezydent Afganistanu Ashraf Ghani ujawnia kto wejdzie w skład rządu 

jedności 

(ź) 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30778368 

 

11.I 

Atak na Charlie Hebdo: Marsz w Paryżu ku jedności 

(Charlie Hebdo attacks: Vast Paris rally for France unity) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30765824 

 

 

W Chorwacji odbyła się druga tura wyborów prezydenckich 

(Croatia votes in presidential runoff election) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30765822 

 

Lot QZ8501: znaleziono “czarne skrzynki” 

(AirAsia QZ8501: 'Black box' flight recorders 'found') 
http://www.bbc.com/news/world-asia-30766408 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30773120
http://www.bbc.com/news/world-asia-30778368
http://www.bbc.com/news/world-europe-30765824
http://www.bbc.com/news/world-europe-30765822
http://www.bbc.com/news/world-asia-30766408
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M. Rajapaksa ze Sri Lanki poszukiwał pomocy u armii 

(Sri Lanka's Rajapaksa 'sought army help after poll defeat') 
http://www.bbc.com/news/world-asia-30763699 

 

Czy doszło do kontaktu z obcymi w 1977 roku? 

(Where we contacted by aliens in 1977) 

http://www.bbc.co.uk/guides/zqdbgk7 

 

10.I 

Nigeria: „dziewczynka samobójczyni” zabiła 19 osób w markecie  w Maiduguri 

(Nigeria: 'Girl bomber' kills 19 people in Maiduguri market) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30761963 

http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/nigeria-massacre-possibly-deadliest-in-boko-

haram-s-history 

 

Ataki we Francji: Odbyły się liczne marsze upamiętniające ofiary 

(France attacks: Huge marches for victims) 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30760563 

Firma SpaceX wystrzeliła rakietę z ładunkiem, ale próba sprowadzenia 

rakiety z powrotem na Ziemię nie powiodła się  

(SpaceX launches cargo ship but rocket recovery test ends in crash) 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-30752515 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30763699
http://www.bbc.co.uk/guides/zqdbgk7
http://www.bbc.com/news/world-africa-30761963
http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/nigeria-massacre-possibly-deadliest-in-boko-haram-s-history
http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/nigeria-massacre-possibly-deadliest-in-boko-haram-s-history
http://www.bbc.com/news/world-europe-30760563
http://www.bbc.com/news/science-environment-30752515
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Lot Air Asia QZ8501: Podniesiono ogon samolotu z dna morskiego 

(AirAsia QZ8501: Plane tail lifted from seabed) 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30759166 

 

9.I 

Atak na Charlie Hebdo: Francja zacieśnia sieć poszukiwań 

(Charlie Hebdo attack: France tightens net in manhunt) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30738653 

Atak w Paryżu: Prasa z Bliskiego Wschodu potępia mord 

(Paris attack: Middle East press condemns killings) 

(ź) 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30724230 

 

AirAsia QZ8501: Natrafiono na urządzenia transmitujące 

(AirAsia QZ8501: 'Pings' detected in plane search) 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30738613 

 

Przywódca Sri Lanki M. Rajapaksa doznał druzgocącej porażki w wyborach  

(Sri Lanka's Rajapaksa suffers shock election defeat) 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30738671 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30759166
http://www.bbc.com/news/world-europe-30738653
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30724230
http://www.bbc.com/news/world-asia-30738613
http://www.bbc.com/news/world-asia-30738671
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Yingluck Shinawatra: Była premier Tajlandi odrzuca żądania wszczęcia 

procedure impeachmentu 

(Yingluck Shinawatra: Ex-Thai PM rejects impeachment hearing allegations) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30738604 

 

8.I 

Państwo Islamskie, według raportów z Syrii kilku członków policji 

religijnej ustanowionej przez bojowników PI zostało porwanych 

Według działaczy Syrian Observatory for Human Rights zostali oni złapani w 

zasadzce i uprowadzeni przez nieznanych bandytów w mieście Mayadin na 

wschodzie. 

Ich siły patrolują tereny zajmowane przez PI i wymuszają stosowanie ich 

wersji prawa islamskiego. 

Do wydarzenia doszło po informacji w raporcie według, której jego zastępca 

przywódcy w tym samym rejonie został zabity przez nieznanych napastników. 

Zdaniem przedstawicieli Observatory, którzy mają swoja siedzibę w Wilkiej 

Brytanii, nie jest wiadome ilu członków policji znanyc jako Hisbah - 

zostało porwanych 

"Doszło do eskalacji w działaniach przeciwko członkom Hisbah ponieważ oni 

aresztują ludzi i poniżają ich z np. z takich powodów jak palenie 

papierosów" - powiedział agencji AFP dyrektor Observatory Rami Abdel 

Rahman. 

Siły policji PI skonfiskowały i spaliły produkty tytoniowe oraz ukarały 

osoby  złapane na paleniu. 

Według raportu, zastępca dowódcy został złapany, następnie torturowany i 

obcięto mu głowę.  

Znaleziono ją wraz z papierosem wetkniętym w usta w pobliżu z notatką na 

której napisano, że palenie jest grzechem w oczach policji religijnej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30721021 

 

Masakra w Charlie Hebdo: Podejrzani obrabowali stację benzynową 

(Charlie Hebdo massacre: Suspects 'rob service station) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30721677 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30738604
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30721021
http://www.bbc.com/news/world-europe-30721677
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Trwająca przez dekady susza jeśli chodzi o odkrycie nowych antybiotyków 

może się zakończyć po odkryciu dokonanym przez amerykańskich naukowców 

(The decades-long drought in antibiotic discovery could be over after a 

breakthrough by US scientists) 

 

http://www.bbc.com/news/health-30657486 

 

Mahinda Rajapaksa ze Sri Lanki stoi przed kluczowym głosowaniem 

(Sri Lanka's Mahinda Rajapaksa faces crucial poll) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30715792 

 

Większość światowych rezerw paliw kopalnych będzie musiała pozostać w 

ziemi, jeśli chcemy uniknąć niebezpieczeństwa związanego z globalnym 

ociepleniem, wskazują projekty modelowe 

(Most of the world's fossil fuel reserves will need to stay in the ground 

if dangerous global warming is to be avoided, modelling work suggests) 

 

http://www.bbc.com/news/science-environment-30709211 

 

Armia amerykańska zamknie 15 baz w Europie 

(US military to close 15 bases in Europe) 

(ź) 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30731926 

 

 

1 styczeń (czwartek) – 7 styczeń (środa) 2015 

7.I 

http://www.bbc.com/news/health-30657486
http://www.bbc.com/news/world-asia-30715792
http://www.bbc.com/news/science-environment-30709211
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30731926
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Cena na baryłkę ropy obniżyła się do wartości poniżej 50 dolarów 

(Brent crude oil price dips below $50 a barrel) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-30707638 

 

Eurostrefę dotknęła deflacja przy jednoczesnym spadku cen na energię 

(Deflation hits eurozone as energy prices fall) 

 (ź) 

http://www.bbc.com/news/business-30707644 

 

Bandyci zaatakowali biura francuskiego czasopisma Charlie Hebdo w Paryżu 

zabijając 12 osób w tym wydawcę i znanych ilustratorów 

(Gunmen have attacked the offices of French magazine Charlie Hebdo in 

Paris, killing 12 people including the editor and celebrated cartoonists) 

http://www.bbc.com/news/live/world-europe-30710777 

 

W wyniku bomby w Jemenie w pobliżu akademii policyjnej w Sanaa zginęło 

kilkadzisiąt osób 

(Yemen bomb blast kills dozens near Sanaa police academy) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30706208 

 

6.I 

Zamach bombowy w Turcji: kobieta samobójca zdetonowała ładunek wybuchowy na 

posterunku policyjnym 

(Turkey bombing: Female suicide attacker hits Istanbul police station) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30701483 

http://www.bbc.com/news/business-30707638
http://www.bbc.com/news/business-30707644
http://www.bbc.com/news/live/world-europe-30710777
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30706208
http://www.bbc.com/news/world-europe-30701483
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Za morderstwo izraelskich nastolatków Palestyńczyk trafił do więzienia 

(Palestinian jailed for murder of Israeli teenagers) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30697521 

http://news.yahoo.com/hamas-leader--don-t-compare-us-to-isil-193125056.html 

 

Amerykańska spółka SpaceX przełożyła eksperyment polegający na sprowadzeniu 

na Ziemię rakiety Falcon, podczas którego jednostka miała miękko wylądować 

na platformie umieszczonej na morzu 

(US company SpaceX has postponed an experiment to bring part of its Falcon 

rocket down to a soft landing on a floating sea platform) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-30696895 

Parlament w Pakistanie przegłosował prawo według, którego powstańcy staną 

przed sądem wojskowym 

(Pakistan votes for insurgents to face military trials) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30693519 

Państwo Islamskie: Kurdowie zajęli kluczową dzielnicę Kobane 

(Islamic State: Kurds 'seize key Kobane district') 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30692273 

 

W Australii zanotowano po raz trzeci rekordowo wysokie temperatury w 2014 

roku 

(Australia records third-warmest year in 2014) 

http://www.bbc.com/news/world-australia-30692110 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30697521
http://news.yahoo.com/hamas-leader--don-t-compare-us-to-isil-193125056.html
http://www.bbc.com/news/science-environment-30696895
http://www.bbc.com/news/world-asia-30693519
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30692273
http://www.bbc.com/news/world-australia-30692110
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Politycy i celbryci w Niemczech przyłączyli się do medialnej kampanii 

przeciwko Pegida, grupie, która protestuje przeciwko “islamizacji” Europy 

(Politicians and celebrities in Germany have joined a media campaign 

against Pegida, a group protesting against what it sees as the 

"Islamisation" of Europe) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30694406 

http://www.bild.de/politik/inland/pegida/promis-sagen-nein-zu-pegida-

39208948.bild.html 

 

4.I 

Niemiecki rząd oczekuje, że Grecja dotrzyma terminów związanych z zawartym 

porozumieniem międzynarodowym dotyczącym pomocy, powiedział rzecznik Angeli 

Meerkel 

(The German government expects Greece to uphold the terms of its 

international bailout agreement, a spokesman for Chancellor Angela Merkel 

has said) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-30672182 

 

Papież Franciszek mianował 20 nowych kardynałów 

(Pope Francis names 20 new cardinals) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30672018 

Grupa bojowników Boko Haram zajęła miasto i kluczową międzynarodową bazę 

wojskową w północno-wschodniej Nigeria, informują świadkowie 

(The militant group Boko Haram has seized a town and key multinational 

military base in north-eastern Nigeria, officials and eyewitnesses say) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30672391 

 

Angielska pielęgniarka Pauline Cafferkey zakażona wirusem Ebola “znajduje 

się w stanie krytycznym”  

(UK Ebola nurse Pauline Cafferkey 'in critical condition') 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30694406
http://www.bild.de/politik/inland/pegida/promis-sagen-nein-zu-pegida-39208948.bild.html
http://www.bild.de/politik/inland/pegida/promis-sagen-nein-zu-pegida-39208948.bild.html
http://www.bbc.com/news/business-30672182
http://www.bbc.com/news/world-europe-30672018
http://www.bbc.com/news/world-africa-30672391
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http://www.bbc.com/news/uk-30666265 

 

Grupa ratunkowa w Nowej Zelandii odwołała poszukiwania trzech wspinaczy na 

Mount Cook, których uznano za zmarłych 

(Rescuers in New Zealand have called off their search for three climbers 

missing presumed dead on Mount Cook) 

http://www.bbc.com/news/world-australia-30670959 

 

3.I 

AirAsia QZ8501, samolot rozbił się na skutek złych warunków pogodowych 

(AirAsia QZ8501: Plane crash blamed on weather) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30665499 

 

Prawdopodobny przywódca Al-Kajdy zmarł kilka dni przed rozpoczęciem procesu 

w Nowym Jorku w związku z atakiem na amerykańskie ambasady w Afryce w 1998 

(An alleged al-Qaeda leader has died just days before going on trial in New 

York over the 1998 US embassy attacks in Africa) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-30664977 

 

Izrael wstrzymał przekazanie podatku dochodowego dla Palestyńczyków na 

skutek ich starań zmierzających do przystąpienia do Międzynarodowego 

Trybunału (International Criminal Court), informują przedstawiciele 

Izraela. 

(Israel has halted the transfer of tax revenues to the Palestinians 

following their bid to join the International Criminal Court, Israeli 

officials say) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30667440 

 

Lewicowy ekstremista z greckiego ugrupowania bojowników November 17 

(Listopad 17) został powtórnie aresztowany po prawie rocznych 

poszukiwaniach, informuje policja 

(A left-wing extremist from the Greek militant group November 17 has been 

re-arrested after almost a year on the run, police say) 

http://www.bbc.com/news/uk-30666265
http://www.bbc.com/news/world-australia-30670959
http://www.bbc.com/news/world-asia-30665499
http://www.bbc.com/news/world-africa-30664977
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30667440
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http://www.bbc.com/news/world-europe-30667294 

 

2.I 

Włoska straż przybrzeżna informuje, że statek handlowy z co najmniej 400 

emigrantami na pokładzie kieruje się w kierunku wybrzeża 

(The Italian coast guard says a merchant ship with at least 400 migrants on 

board is heading for the Italian coast) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30653742 

 

Ponownie okręt z uciekinierami zmierza w kierunku Włoch 

Wieder Flüchtlingsschiff vor Italien 

http://www.dw.de/wieder-fl%C3%BCchtlingsschiff-vor-italien/a-

18166999 

 

Rozpoczyna się poszukiwanie szczątków AirAsia QZ8501 

(AirAsia QZ8501 underwater search to begin) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30654163 

 

 

Większość typów raka może być wywoływana przypadkowo niż przez czynniki 

ryzyka takie jak palenie papierosów, sugerują badania 

(Most types of cancer can be put down to bad luck rather than risk factors 

such as smoking, a study has suggested) 

http://www.bbc.com/news/health-30641833 

 

Prezydent Egiptu Sisi przekonuje do uwolnienia reportera al-Jazeera 

(Egypt President Sisi urged to free al-Jazeera reporter) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30653927 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30667294
http://www.bbc.com/news/world-europe-30653742
http://www.dw.de/wieder-fl%C3%BCchtlingsschiff-vor-italien/a-18166999
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BRAZYLIA, Dilma Rousseff została zaprzysiężona na prezydenta kraju na drugą 

kadencję 

(Brazil's Dilma Rousseff sworn-in for a second term) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-30651898 

 

1.I 

Konflikt w Syrii: działacze informują o śmierci 76 000 osób w minionym roku 

(Syria conflict: 76,000 die in deadliest year – activists) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30648181 

 

Wybuch paniki w Szanghaju: Xi Jinping zarządził przeprowadzenie śledztwa w 

związku z wydarzeniami, które rozegrały się w przeddzień nowego roku 

(Shanghai crush: Xi Jinping orders new year investigation) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-30650539 

 

Przywódca Korei Północnej Kim Jong-Un proponuje przeprowadzenie spotkania 

na szczycie  

(North Korean leader Kim Jong-Un proposes summit) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-30647442 

Francuski ekonomista Thomas Piketty odmawia przyjęcia nagrody Legion 

D'Honneur 

(France economist Thomas Piketty rejects Legion D'Honneur) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30650097 
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