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W numerze: 

23    Konflikt w Sudanie Południowym 

23    Książe Tajlandii: Maha Vajiralongkorn został królem 

21    Rozmowa Trump-Tajwan: Chiny zgłaszają protest 

21    Wybory w Austrii 

20    Referendum we Włoszech    

20    Van der Bellen został nowym prezydentem w Austrii 

19    Premier Włoch Matteo Renzi ustąpi ze stanowiska  

18    Pierwsze zdjęcia z orbity Saturna   

17    W wieku 95 lat zmarł John Glenn   

16    Wybory w Ghanie  

16   B. Obama zarządził wszczęcie śledztwa w sprawie cyberataku   

15    Atak bombowy w Turcji zginęło 38 osób 

14    Wybory w Rumuni  

13    Bilans walk na Ukrainie 

12    Zamach na katedrę w Kairze 
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10    Ad vocem : Polska - Rocznica wprowadzenia stanu wojennego 

10    Unia Europejska rozszerza sankcje na Rosję  

9     SYRIA: Ewakuacja Aleppo  

9     TURCJA: Atak bombowy na autobus 

8     POLSKA: Protestujący zablokowali parlament w Warszawie  

7     Rosyjski ambasador w Turcji Andrei Karlov został zastrzelony  

7     Atak w Berlinie: Ciężarówka wjechała w tłum zabijając 9 osób  

22 grudzień (czwartek)  – 31 grudzień (sobota) 2016 

31.XII 

Konflikt w Syrii: ONZ aprobuje rozejm wypracowany przy współudziale Rosji i 

Turcji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38475830 

 

 

Na świecie rozpoczęły się przygotowania do powitania nowego 2017 Roku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-38477734 

 

 

„Rosyjski kod hakera" znaleziono w komputerze w Vermont 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38479179 

 

 

 

IRAK: W wyniku eksplozji dwóch bomb zginęło 28 osób 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38475830
http://www.bbc.com/news/world-38477734
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38479179
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38476807 

 

 

 

Ci pechowi ludzie mają nazwiska, które zakłócają pracę komputerów 

(ź) 

http://www.bbc.com/future/story/20160325-the-names-that-break-computer-

systems 

 

29.XII 

Stany Zjednoczone wydaliły 35 rosyjskich dyplomatów w związku z 

podejrzeniem o dokonanie cyber ataków w czasie ubiegło miesięcznych wyborów 

prezydenckich 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38463025 

 

 

Finlandia aresztowała szefa policji za przemyt narkotyków 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38458583 

 

 

Bitwa o Mosul: Siły irackie w nowej ofensywie przeciwko Państwu Islamskiemu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38459024 

 

 

Konflikt w Syrii: Rozejm zawarty przy udziale Rosji i Turcji wchodzi w 

życie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38476807
http://www.bbc.com/future/story/20160325-the-names-that-break-computer-systems
http://www.bbc.com/future/story/20160325-the-names-that-break-computer-systems
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38463025
http://www.bbc.com/news/world-europe-38458583
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38459024
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38463021 

 

 

Prezydent Filipin Rodrigo Duterte zagroził, ze wyrzuci skorumpowanych 

urzędników z helikoptera 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-38456419 

 

22.XII 

Donald Trump domaga się zwiększenia możliwości nuklearnych USA 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38410027 

 

AUSTRALIA: Melbourne: Policja zapobiegła zamachowi antyterrorystycznemu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-australia-38411935 

 

Przeglądanie Facebooka zadręcza 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/education-38392802 

 

 

Walka o Aleppo: Nad miastem przejęły kontrolę wojska rządowe 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38408548 

 

 

Mózg badania pokazały co się dzieje w naszym mózgu jeśli przemawiamy w 

hałaśliwym pomieszczeniu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38463021
http://www.bbc.com/news/world-asia-38456419
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38410027
http://www.bbc.com/news/world-australia-38411935
http://www.bbc.com/news/education-38392802
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38408548
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http://www.bbc.com/news/science-environment-38381915 

 

 

15 grudzień (czwartek)  – 21 grudzień (środa) 2016 

21.XII 

Konflikt w Syrii: Po 24 godzinach wznowiono ewakuację 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38390418 

  

 

Atak w Berlinie: Tunezyjski uchodźca „był pod obserwacją" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38399561 

 

 

Prezydent Rosji zalecił wprowadzenie ścisłych zaleceń odnośnie sprowadzania 

zastępczego alkoholu po tym jak kilkadziesiąt osób zmarło po wypiciu  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38395013 

 

 

 

Gwiazda YouTube Adam Saleh „wyrzucony" z samolotu Delta Air Lines 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-38395185 

 

 

W wyniku wybuchu na targowisku gdzie sprzedawano fajerwerki zginęło co 

najmniej 31 osób 

http://www.bbc.com/news/science-environment-38381915
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38390418
http://www.bbc.com/news/world-europe-38399561
http://www.bbc.com/news/world-europe-38395013
http://www.bbc.com/news/uk-38395185
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-38396404 

 

20.XII 

Atak w Berlinie: Czy policja jest w stanie ochronić ludzi robiących zakupy 

przed Bożym Narodzeniem 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38377884 

 

NIEMCY: Do ataku przy użyciu ciężarówki przyznało się tzw. Państwo 

Islamskie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38385961 

 

 

Morderstwo rosyjskiego ambasadora: Ciało Andreia Karlova przetransportowano 

do Rosji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38379737 

 

Grupa bojowników afgańskich opublikowała video, na którym widać porwaną 

amerykańską parę z dwójką dzieci, które najprawdopodobniej urodziły się w 

niewoli 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38378250 

 

 

Tenisistka Petra Kvitova „miała szczęście, ze przeżyła po ataku nożownika" 

(ź) 

http://www.bbc.com/sport/tennis/38379952 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-38396404
http://www.bbc.com/news/world-europe-38377884
http://www.bbc.com/news/world-europe-38385961
http://www.bbc.com/news/world-europe-38379737
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38378250
http://www.bbc.com/sport/tennis/38379952
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19.XII 

Atak w Berlinie: Ciężarówka wjechała w tłum zabijając 9 osób 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38373867 

 

Rosyjski ambasador w Turcji Andrei Karlov został zastrzelony w Ankarze 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38369962 

 

 

Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego: Christine Lagarde oskarżona 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38369822 

 

 

Ewakuacja w Aleppo: Pośród tysięcy opuszczających miasto kilkadziesiąt 

osieroconych dzieci 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38363341 

 

 

 

Najlepsze 10 filmów z 2016 roku 

(ź) 

http://www.bbc.com/culture/story/20161215-the-10-best-films-of-2016 

 

18.XII 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38373867
http://www.bbc.com/news/world-europe-38369962
http://www.bbc.com/news/world-europe-38369822
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38363341
http://www.bbc.com/culture/story/20161215-the-10-best-films-of-2016
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Wolność dla polskiej prasy: Demonstracje trwają trzeci dzień 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38356318 

 

Bitwa o Aleppo: Po wznowieniu ewakuacji tysiące osób opuszczają miasto 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38360213 

 

Atak w Jordanii: Kanadyjczyk jedną z ofiar wraz z 10 innymi osobami podczas 

strzelaniny w Karak 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38358309 

 

 

 

Osobowość sportu roku 2016 - Andy Murray 

(ź) 

http://www.bbc.com/sport/live/sports-personality/37524012 

 

 

Kuba - kraj pełen sprzeczności 

(ź) 

http://www.bbc.com/travel/story/20161214-the-country-full-of-contradictions 

 

17.XII 

POLSKA: Protestujący zablokowali parlament w Warszawie jako krok 

wspierający opozycję niezadowoloną z nowych ustaleń ograniczających 

dziennikarzy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38347674 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38356318
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38360213
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38358309
http://www.bbc.com/sport/live/sports-personality/37524012
http://www.bbc.com/travel/story/20161214-the-country-full-of-contradictions
http://www.bbc.com/news/world-europe-38347674
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TURCJA: W wyniku ataku bombowego na autobus zginęło 13 żołnierzy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38350662 

 

 

USA: w wieku 96 lat zmarł doktor Henry Heimlich, który wymyślił manewr 

ratunkowy ratujący ofiarę przed zakrztuszeniem 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38351903 

 

 

SYRIA: Ewakuacja Aleppo: tysiące ludzi oczekuje na opuszczenie miasta po 

„osiągnięciu nowego porozumienia” 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38350658 

 

 

Chiny zapowiedziały, ze zwrócą Stanom Zjednoczonym przechwyconego 

podwodnego drona 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-38352761 

 

 

15.XII 

SYRIA: Walka o Aleppo: Ewakuacja wschodniej części miasta 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38329461 

Facebook zapowiedział uruchomienie nowego narzędzia, które pomoże zwalczać 

fałszywe historie zamieszczane w tej największej sieci społecznej 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38350662
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38351903
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38350658
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-38352761
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38329461
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38336212 

 

STANY ZJEDNOCZONE: Dylann Roof został uznany za winnego zabicia dziewięciu 

ludzi w kościele w Karolinie Południowej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38336701 

 

 

Unia Europejska rozszerza sankcje na Rosję w związku z konfliktem na 

Ukrainie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38328273 

 

8 grudzień (czwartek)  – 14 grudzień (środa) 2016 

14.XII 

Bitwa o Aleppo: Naloty na miasto „są zbrodnią wojenną" informuje ONZ 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38320647 

 

Ad vocem : Polska - Rocznica wprowadzenia stanu wojennego 

Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku. Wcześniej, już od lat 

70-tych sytuacja gospodarcza w kraju pogarszała się, ludziom żyło się coraz 

biedniej. W kraju dochodziło do licznych strajków w zakładach pracy i 

wymuszania coraz nowych żądań pracowniczych. W placówkach handlowych, było 

coraz mniej towarów, wprowadzono kartki na większość produktów spożywczych 

i przemysłowych. Kwitła korupcja na dużą skalę i anarchizowanie instytucji 

państwowych. Rosło coraz większe napięcie i dochodziło do konfliktów 

politycznych i społecznych. Rosła przestępczość, napady i gwałty na 

kobietach. Został utworzony związek zawodowy ,,Solidarność”. W niedługim 

czasie związek rozrósł się do 10 milionów członków. Była to przeciwwaga dla 

aparatu ówczesnej władzy. Przywódcy związku domagali się od rządzących 

szerokich ustępstw i reform. W niedalekiej przyszłości przygotowywali się 

do obalenia władzy i zmiany ustroju. 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38336212
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38336701
http://www.bbc.com/news/world-europe-38328273
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38320647
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Ponieważ władza była nieustępliwa w niektórych kwestiach, aktywiści związku 

zrozumieli, że nie pozostaje nic innego jak siłowe rozwiązanie. 

Władze, aby uniknąć rozlewu krwi wprowadziły stan wojenny.  

 Wojciech Jaruzelski był w stałym kontakcie z przywódcami w Moskwie. 

Ustalił, że gdyby nie poradził sobie z rozwiązaniem tej dramatycznej 

sytuacji własnymi środkami, wówczas poprosi o pomoc wojska Układu 

Warszawskiego.  

Na interwencję zbrojną dużo wcześniej nalegali przywódcy Czechosłowacji i 

NRD. Do interwencji były przygotowane jednostki armii radzieckiej 

stacjonujące w Polsce, a także oddziały układu warszawskiego wokół granicy 

wschodniej, zachodniej i południowej. Satelity amerykańskie przesyłały 

zdjęcia o koncentracji wokół granic Polski pojazdów wojskowych, samochodów 

i czołgów.  

   Kiedy prawdopodobieństwo interwencji było blisko, prezydent USA Ronald 

Regan poprzez gorącą linię telefoniczną poinformował przywódców w Moskwie i 

zagroził, iż w razie interwencji w Polsce – miasta i ośrodki przemysłowe w 

ZSRR, będą zamienione w pustynię nuklearną przez użycie rakiet z bronią 

jądrową. 

   Do interwencji nie doszło, stan wojenny został zniesiony po 20 

miesiącach. Pomimo, że  jego wprowadzenie doprowadziło do śmierci ponad stu 

osób i dolegliwości dla wielu Polaków, to bilans ofiar byłby wielokrotnie 

wyższy gdyby sprawdził się scenariusz wojny domowej. Straciłoby życie 

tysiące osób, spalono by budynki partyjne i milicyjne. Aktywiści i 

przywódcy powstania znaleźliby się w więzieniach lub w łagrach na 

wschodzie. 

    Po 35-latach zafałszowywana jest historia, przez koalicję i opozycję. 

Wielu żyjących jeszcze opozycjonistów zna prawdę jak było, ale do niej się 

nigdy nie przyzna. Prawdopodobnie minie jeszcze wiele lat, aby całą prawdę 

ujawniono i podano do publicznej wiadomości. Faktów nie da się zanegować 

zniszczyć i wyrzucić.  

   Na chwilę obecną około 40 procent dorosłych Polaków i zgadza się, że 

wprowadzenie stanu wojennego było rozsądne i właściwe, bowiem uchroniło od 

wielkiej tragedii dziejowej społeczeństwo polskie. 

JB 

 

Morze Południowochińskie: Zdjęcia satelitarne pokazują broń znajdującą się 

na wyspach 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-38319253 

 

Prezydent Filipin Duterte przyznał się do zabicia podejrzanego 

http://www.bbc.com/news/world-asia-38319253
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-38311655 

 

 

Kobieta urodziła dziecko dzięki zamrożonym tkankom jajnika  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-38312995 

 

Boisz się telefonu? 

(ź) 

http://www.bbc.com/capital/story/20161213-scared-of-the-phone-heres-how-to-

overcome-that-fear 

 

13.XII 

SYRIA: Po porozumieniu pomiędzy wojskami rządowymi a rebeliantami kończy 

się walka o Aleppo 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38308883 

 

Brytyjczyk zatrzymany w związku z planowanym zamachem na D. Trumpa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38309646 

 

 

 

Zamach na katedrę w Kairze: Państwo Islamskie przyznało się do jego 

zorganizowania 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38310453 

 

http://www.bbc.com/news/world-38311655
http://www.bbc.com/news/health-38312995
http://www.bbc.com/capital/story/20161213-scared-of-the-phone-heres-how-to-overcome-that-fear
http://www.bbc.com/capital/story/20161213-scared-of-the-phone-heres-how-to-overcome-that-fear
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38308883
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38309646
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38310453
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D. Trump wybrał szefa firmy Exxon Rex Tillersona na sekretarza stanu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38301686 

 

 

Sędzia Florydy zarządziła, że hasło do iPhone musi zostać złamane 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/technology-38303977 

 

 

12.XII 

Bilans walk na Ukrainie 

(ź) 

http://www.dw.com/de/un-ziehen-d%C3%BCstere-bilanz-im-ukraine-konflikt/a-

36741433 

 

Palmyra: W pobliżu terytorium  Państwa Islamskiego doszło do ataku gazowego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38295309 

 

 

Walka o Aleppo: Syryjscy rebelianci bliscy klęski 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38288018 

 

Republikanie Ryan i McConnel poinformowali, że poprą dalsze śledztwo 

dotyczące zaangażowania rosyjskich hackerów w amerykańskich wyborach na 

prezydenta 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38301686
http://www.bbc.com/news/technology-38303977
http://www.dw.com/de/un-ziehen-d%C3%BCstere-bilanz-im-ukraine-konflikt/a-36741433
http://www.dw.com/de/un-ziehen-d%C3%BCstere-bilanz-im-ukraine-konflikt/a-36741433
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38295309
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38288018
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38294765 

 

 

Jak nisko można sie pokłonić 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-38290230 

 

11.XII 

Prezydent Elekt Donald Trump uznał za „niedorzeczne" informacje ze strony 

CIA, że rosyjscy hakerzy chcieli wpłynąć na wybór prezydenta 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38282533 

 

Palmira: Zacięta walka o starożytne miasto w Syrii 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38280283 

 

 

W wyniku ataku na kościół koptyjski w Kairze zginęło 25 osób 

(ź) 

http://www.dw.com/de/25-tote-bei-anschlag-auf-kopten-in-kairo/a-36727387 

 

 

Wybory w Rumuni: Lewica wraca do władzy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38282703 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38294765
http://www.bbc.com/news/world-africa-38290230
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38282533
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38280283
http://www.dw.com/de/25-tote-bei-anschlag-auf-kopten-in-kairo/a-36727387
http://www.bbc.com/news/world-europe-38282703
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Esma Redzepova, macedońska królowa muzyki romskiej zmarła w wieku 73 lat 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38283554 

 

10.XII 

Wręczenie nagrody Nobla w dziedzinie literatury bez Boba Dylana 

(ź) 

http://www.dw.com/de/verleihung-des-literaturnobelpreises-ohne-bob-dylan/a-

36720964 

 

 

Bojownicy Państwa Islamskiego ponownie wchodzą do starożytnej Palmyry 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38275905 

 

 

TURCJA: w wyniku ataku bombowego na stadionie w Istambule zginęło 38 osób 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38276794 

 

Prezydencja D. Trumpa: Rex Tillerson z Exxon Mobil będzie sekretarzem 

stanu? 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38277072 

 

 

Laureat pokojowej nagrody Nobla Juan Manuel Santos wzywa do tego, aby 

„przemyśleć" sprawę walki z narkotykami  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38275292 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38283554
http://www.dw.com/de/verleihung-des-literaturnobelpreises-ohne-bob-dylan/a-36720964
http://www.dw.com/de/verleihung-des-literaturnobelpreises-ohne-bob-dylan/a-36720964
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38275905
http://www.bbc.com/news/world-europe-38276794
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38277072
http://www.bbc.com/news/world-europe-38275292
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9.XII 

Prezydent B. Obama zarządził wszczęcie śledztwa w sprawie „rosyjskich 

ataków hackerskich" przed wyborami w USA 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38264992 

 

Wybory w Ghanie: wygrał przywódca opozycji: Akufo-Addo 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-38270956 

 

 

 

 

100 kobiet w 2016 roku: Rosyjski demaskator ujawnia dane na temat dopingu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38253541 

 

 

Książę Andrew zaprzecza doniesieniom prasy na temat księżniczek: Eugenie 

and Beatrice 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-38269963 

 

 

Doping w Rosji: według raportu ponad 1000 sportowców jest w niego 

uwikłanych 

(ź) 

http://www.bbc.com/sport/38261608 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38264992
http://www.bbc.com/news/world-africa-38270956
http://www.bbc.com/news/world-europe-38253541
http://www.bbc.com/news/uk-38269963
http://www.bbc.com/sport/38261608
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8.XII 

Konflikt w Syrii: Armia wstrzymuje walki o Aleppo 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38257013 

 

Znaleziono ogon dinozaura zatopiony w bursztynie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-38224564 

 

 

Indyjski model tolerancji 

(ź) 

http://www.bbc.com/travel/story/20161202-indias-model-for-tolerance 

 

 

W ciągu dwóch lat Państwo Islamskie straciło 50 00 swoich bojowników 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38252092 

 

 

W wieku 95 lat zmarł John Glenn pierwszy Amerykanin, który znalazł się na 

orbicie ziemskiej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38257445 

 

 

Komentarz Borisa Johnsona 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38257013
http://www.bbc.com/news/science-environment-38224564
http://www.bbc.com/travel/story/20161202-indias-model-for-tolerance
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38252092
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38257445
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http://www.bbc.com/news/uk-politics-38248316 

 

 

1 grudzień (czwartek)  – 7 grudzień (środa) 2016 

7.XII 

Premier Włoch M. Renzi złożył rezygnację na ręce prezydenta Sergio 

Mattarellego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38235254 

 

Papież Franciszek potępił „dezinformację wywoływaną przez media" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38244274 

 

 

Konflikt w Iraku: W wyniku ataku powietrznego na strefę przygraniczną 

pozostającą w rękach bojowników Państwa Islamskiego „zginęło kilkadziesiąt 

osób" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38244484 

 

 

 

 

Magazyn Time uznał D. Trumpa za człowieka roku 

(ź) 

http://www.dw.com/de/time-magazin-k%C3%BCrt-trump-zur-person-des-jahres/a-

36679161 

 

Pierwsze zdjęcia z orbity Saturna wysłane przez sondę Cassini 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-38248316
http://www.bbc.com/news/world-europe-38235254
http://www.bbc.com/news/world-europe-38244274
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38244484
http://www.dw.com/de/time-magazin-k%C3%BCrt-trump-zur-person-des-jahres/a-36679161
http://www.dw.com/de/time-magazin-k%C3%BCrt-trump-zur-person-des-jahres/a-36679161
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-38237416 

 

5.XII 

Premier Włoch Matteo Renzi ustąpi ze stanowiska po uchwaleniu budżetu w 

ciągu najbliższych dni 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38209795 

 

Najwyższy Sąd w sprawie Brexitu: „Nie ma potrzeby aby ostatnie zdanie w tej 

kwestii należało do parlamentu"" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-38200115 

 

 

POLSKA: Sędzia i prokuratorzy odwołani 

(ź) 

http://www.dw.com/de/polen-richter-und-staatsanw%C3%A4lte-strafversetzt/av-

36550327 

 

 

Hinduska polityk: J Jayalalitha zmarła w wieku 68 lat 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-38215826 

 

 

Justin Ross Harris został skazany na dożywocie za świadome pozostawienie na 

śmierć swojego syna w nagrzanym samochodzie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38215954 

 

http://www.bbc.com/news/science-environment-38237416
http://www.bbc.com/news/world-europe-38209795
http://www.bbc.com/news/uk-politics-38200115
http://www.dw.com/de/polen-richter-und-staatsanw%C3%A4lte-strafversetzt/av-36550327
http://www.dw.com/de/polen-richter-und-staatsanw%C3%A4lte-strafversetzt/av-36550327
http://www.bbc.com/news/world-asia-38215826
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38215954
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4.XII 

Van der Bellen został nowym prezydentem w Austrii 

(ź) 

http://www.dw.com/de/hochrechnungen-van-der-bellen-neuer-

%C3%B6sterreichischer-bundespr%C3%A4sident/a-36635670 

 

 

Referendum we Włoszech: Niepewna przyszłość premiera M. Renzi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38198177 

 

 

 

D. Trump obiecuje karny 35% podatek dla firm, które będą zatrudniać za 

granicą kraju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38202721 

 

 

 

Pożar w Oakland: potwierdzono 30 ofiar śmiertelnych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38201172 

 

 

 

Opady śniegu na Hawajach 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38199730 

http://www.dw.com/de/hochrechnungen-van-der-bellen-neuer-%C3%B6sterreichischer-bundespr%C3%A4sident/a-36635670
http://www.dw.com/de/hochrechnungen-van-der-bellen-neuer-%C3%B6sterreichischer-bundespr%C3%A4sident/a-36635670
http://www.bbc.com/news/world-europe-38198177
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38202721
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38201172
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38199730
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3.XII 

Oblężenie Aleppo: bojownicy syryjscy tracą 50% swoich terytoriów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38194136 

 

 

Wybory w Austrii 

(ź) 

http://www.dw.com/de/%C3%B6sterreich-wahl-in-der-geschichte-gefangen/a-

36613580 

 

 

Katastrofa samolotu: Na stadionie odbywają się uroczystości żałobne 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-38193869 

 

 

USA: Pożar w Oakland 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38195612 

 

 

 

Rozmowa Trump-Tajwan: Chiny zgłaszają protest 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-38194371 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38194136
http://www.dw.com/de/%C3%B6sterreich-wahl-in-der-geschichte-gefangen/a-36613580
http://www.dw.com/de/%C3%B6sterreich-wahl-in-der-geschichte-gefangen/a-36613580
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-38193869
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38195612
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-38194371
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2.XII 

ONZ i UE krytykuje Turcja 

(ź) 

http://www.dw.com/de/un-und-europarat-kritisieren-t%C3%BCrkei/a-36620709 

 

 

Poziom bezrobocia w stanach Zjednoczonych jest najniższy od dziewięciu lat 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-38181041 

 

 

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie przewodzą spotkaniu, w którym debatuje się nad 

ratowaniem zabytków starożytności w czasie konfliktów wojennych  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38182581 

 

 

Zwolennicy prezydenta - elekta D. Trumpa chcą zablokować próby zmierzające 

do powtórnego przeliczenia głosów w stanach Wisconsin, Pensylwania i 

Michigan 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38187641 

 

 

 

Adama Barrow z Gambii informuje, ze szok przeważył nad „nową nadzieją" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-38186751 

 

http://www.dw.com/de/un-und-europarat-kritisieren-t%C3%BCrkei/a-36620709
http://www.bbc.com/news/business-38181041
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38182581
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38187641
http://www.bbc.com/news/world-africa-38186751
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1.XII 

Prezydent Francji Francois Hollande zdecydował, że nie będzie starał się o 

reelekcję 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38173350  

 

 

Książe Tajlandii: Maha Vajiralongkorn został wybrany na króla 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-38168912 

 

 

 

Organ ds. lotnictwa w Boliwii zawiesił licencję dla LaMia lotniczej linii 

czarterowej, której samolot rozbił się w poniedziałek w wyniku czego 

zginęło 71 ludzi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-38173708 

 

 

Konflikt w Sudanie Południowym: ONZ ostrzega przed czystkami etnicznymi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-38174754 

 

 

Europejska stolica konopi - Albania 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-38111945 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38173350
http://www.bbc.com/news/world-asia-38168912
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-38173708
http://www.bbc.com/news/world-africa-38174754
http://www.bbc.com/news/magazine-38111945
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