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15    Rozmowy UE - Wielka Brytania 

14    Referendum w sprawie UE w WB 23.VI 

13    Prezydent Boliwii Evo Morales przegrał referendum 

7     PRZEGLĄD MEDIÓW: „Bajka o ukraińskich uchodźcach w P." 

7     Spotkanie ministrów UE  

5     Wybory w Iranie 

3     Leonardo DiCaprio dostał Oscara za film "Zjawa" 

29.II 

ONZ informuje o planach dostarczenia pomocy dla około 150 000 Syryjczyków 

znajdujących w oblężonych miastach w ciągu pięciu najbliższych dni podczas 

obowiązywania częściowego rozejmu w trwającej wojnie domowej 

Informuje, że jest w stanie pomóc 1,7 milionom ludzi znajdujących się w 

trudno dostępnych terenach do końca marca. 

Walki zakończyły się w niedzielę, ale obie strony informują o łamaniu 

zawieszenia broni. 

Ale zdaniem opozycji sytuacja jest obecnie znacznie lepsza. 

Kraje zachodnie oskarżają Rosję o atakowanie umiarkowanych rebeliantów 

walczących z wojskami prezydenta Bashara al-Asada. Moskwa tłumaczy, że 

celem jej ataków są tylko uznane przez ONZ grupy terrorystyczne 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35683931 

 

 

Kryzys związany z emigrantami: Grecja potrzebuje pomocy UE aby nie doszło 

tam do chaosu, mówi kanclerz Niemiec Angela Merkel 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35684093 

 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35683931
http://www.bbc.com/news/world-europe-35684093
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Umiarkowani i reformatorzy wygrali wybory w irańskim Zgromadzeniu (Assembly 

of Expert), które wybierze najwyższego przywódcę 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35684776 

 

 

 

Leonardo DiCaprio w końcu dostał Oscara za film pt. Zjawa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-3567071 

 

22 luty (poniedziałek) – 28 luty (niedziela) 2016 

 

28.II 

Południowa Karolina: Hilary Clinton wygrała nad Bernie Sandersem 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35678634 

 

 

Wybory w Iranie; Reformatorzy zdobyli 30 miejsc w Teheranie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35681250 

 

 

 

INDIE; Bombaj: Mężczyzna pochodzenia hinduskiego zabił 14 osobową rodzinę 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-35681241 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35684776
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-3567071
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35678634
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35681250
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-35681241
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SZWAJCARIA; Głosujący odrzucą plan wydalania cudzoziemców z kraju za 

popełnienie drobnych przestępstw 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35680760 

 

27.II 

Przywódcy grupy G20 uważają, że wyjście z Wielkiej Brytanii z UE może być 

globalnym szokiem dla gospodarki 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35677385 

 

 

KONFLIKT W SYRII; Raporty mówią o atakach po wejściu w życie rozejmu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35674908 

 

 

wybory w Iranie; Wczesne wyniki sugerują zwycięstwo reformatorów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35678274 

 

 

Dlaczego nie wystrzelimy śmieci na Słońce? 

(ź) 

http://www.bbc.com/future/story/20160226-why-dont-we-shoot-garbage-into-

the-sun 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35680760
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35677385
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35674908
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35678274
http://www.bbc.com/future/story/20160226-why-dont-we-shoot-garbage-into-the-sun
http://www.bbc.com/future/story/20160226-why-dont-we-shoot-garbage-into-the-sun


  POLSKI PORTAL 1-29  luty  2016                                                                                                                                           nr 2  (35)                                                                                                                                                        
5 
 

26.II 

Dochodzenie prowadzone przez BBC ujawniło, że Tajlandia kraj zanany ze 

swojej gościnności dla turystów regularnie aresztuje i prowadzi zatrzymania 

osób starających się o azyl 

Wielu z nich to chrześcijanie z Pakistanu, którzy uciekli przed 

prześladowaniem religijnym ze swojego własnego kraju. Część z nich to 

dzieci. Są przetrzymywani pomimo tego, że są zarejestrowani przez ONZ jak 

osoby ubiegające się o azyl a przez upoważnione do ochrony. 

Słychać dźwięki modlitwy i słowa pieśni w małym wynajętym domu gdzie grupa 

ponad 100 osób zabrała się aby uczestniczyć w niedzielnej mszy. 

Przez uczestnictwo w nabożeństwie ryzykują jak w swoim rodzinnym kraju 

gdzie islamscy ekstremiści zmuszają chrześcijan do przejścia na islam a 

nawet zabijają ich. 

Przewodzący modlitwie jest pastor Joshua z Lahore, które oficjalnie jest 

znane jako Islamska Republika Pakistanu (Islamic Republic of Pakistan). 

Wraz z tysiącami innych chrześcijan musiał uciekać do Tajlandii i wciąż 

obawia się ludzi w Pakistanie którzy ukarali go za przejście z Islamu na 

chrześcijaństwo. 

„Złamali mi kość i próbowali uciąć ramię" - mówi. 

„Moja siostra została zamordowana - spalono ją żywcem, tylko dlatego, że 

powiedziała słowo „Bóg". Oni nienawidzą słowa "Bóg". Spalono ją tylko za 

to" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-35654804 

 

 

W Iranie trwają wybory, pierwsze od czasu zawarcia porozumienia w sprawie 

program jądrowego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35666107 

 

 

TURCJA; Po decyzji sądu zwolniono dziennikarzy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35662829 

 

http://www.bbc.com/news/magazine-35654804
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35666107
http://www.bbc.com/news/world-europe-35662829
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KRYZYS W SYRII; Przed wejściem w życie w rozejmu doszło do wzmożonego 

ostrzału 

(ź) 

http://www.dw.com/de/viele-bomben-vor-der-feuerpause-in-syrien/a-19077286 

 

 

KRYZYS W SYRII - Komentarz: Assad musi odejść uważa Loay Mudhoon z Deutsche 

Welle 

(ź) 

http://www.dw.com/de/kommentar-assad-muss-weichen/a-19075731 

 

 

Ceny ropy naftowej powstrzymają inflację 

(ź) 

http://www.dw.com/de/%C3%B6lpreis-bringt-inflation-zum-stillstand/a-

19077484 

 

 

WYBORY 2016 W USA; W debacie telewizyjnej Donald Trump został zaatakowany 

przez kontrkandydatów Ted Cruza i Marco Rubio 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35665575 

 

 

Dlaczego film „Zjawa” jest przyszłością kina? 

(ź) 

http://www.bbc.com/culture/story/20160226-the-oscars-why-the-revenant-is-

the-future-of-film?ocid=global_culture_rss 

 

25.II 

http://www.dw.com/de/viele-bomben-vor-der-feuerpause-in-syrien/a-19077286
http://www.dw.com/de/kommentar-assad-muss-weichen/a-19075731
http://www.dw.com/de/%C3%B6lpreis-bringt-inflation-zum-stillstand/a-19077484
http://www.dw.com/de/%C3%B6lpreis-bringt-inflation-zum-stillstand/a-19077484
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35665575
http://www.bbc.com/culture/story/20160226-the-oscars-why-the-revenant-is-the-future-of-film?ocid=global_culture_rss
http://www.bbc.com/culture/story/20160226-the-oscars-why-the-revenant-is-the-future-of-film?ocid=global_culture_rss


  POLSKI PORTAL 1-29  luty  2016                                                                                                                                           nr 2  (35)                                                                                                                                                        
7 
 

Ministrowie UE spotykają się w Brukseli w związku z zagrożeniem związanym z 

emigrantami, które może doprowadzić do rozpadu wspólnoty 

Austria i kraje bałkańskie zgodziły się na podjęcie działań, aby ograniczyć 

liczbę migrantów napotykając na krytykę ze strony Grecji gdzie tysiące 

ludzie zostało porzuconych po tym kiedy Macedonia zamknęła granice przed 

Afgańczykami. 

Tymczasem Węgry zapowiedziały przeprowadzenie referendum czy przyjąć 

obowiązkowe kwoty na liczbę emigrantów. 

W Brukseli ministrowie spraw wewnętrznych wysłuchają propozycji Austrii i 8 

bałkańskich krajów które proponują pobieranie odcisków palców wszystkich 

napływających emigrantów i zawracanie tych którzy posiadają fałszywe 

dokumenty bądź nie mają paszportów. 

Kraje zapowiedziały również przyjęcie tylko tych, którzy potrzebują opieki 

albo zdaniem rządu są Irakijczykami bądź Syryjczykami 

W tym roku do Europy dotarło ponad 100 000 emigrantów. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35657054 

 

 

PRZEGLĄD MEDIÓW: „Bajka o ukraińskich uchodźcach w Polsce" 

Opinia, że premier Beaty Szydło, że w Polsce mieszka milion uchodźców z 

Ukrainy jest przede wszystkim umotywowana politycznie. Traktuje się ich 

głównie jako robotników cudzoziemskich i emigrantów ekonomicznych - pisze 

Monika Sieradzka dla Deutsche Welle: 

http://www.dw.com/de/das-m%C3%A4rchen-von-den-ukrainischen-

fl%C3%BCchtlingen-in-polen/a-19071756 

 

 

Kryzys związany z uchodźcami: Ateny nie staną się „europejskim Libanem" 

Kraje bałkańskie zamykają swoje granice - w Grecji zostali porzuceni 

uchodźcy. 

Szef rządu A. Tsipras zagroził zawetowanie ustaw UE jeśli kraje wspólnoty 

nie przyjmą emigrantów. 

(ź) 

http://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlingskrise-athen-will-nicht-europas-

libanon-werden/a-19072381 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35657054
http://www.dw.com/de/das-m%C3%A4rchen-von-den-ukrainischen-fl%C3%BCchtlingen-in-polen/a-19071756
http://www.dw.com/de/das-m%C3%A4rchen-von-den-ukrainischen-fl%C3%BCchtlingen-in-polen/a-19071756
http://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlingskrise-athen-will-nicht-europas-libanon-werden/a-19072381
http://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlingskrise-athen-will-nicht-europas-libanon-werden/a-19072381
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KRYZYS W SYRII; Ciężkie walki przed wprowadzeniem rozejmu 

(ź) 

http://www.dw.com/de/schwere-gefechte-vor-feuerpause-in-syrien/a-19072437 

 

 

 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega, że globalna gospodarka jest 

„bardzo wrażliwa" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-35656895 

 

 

Sprawa dotyczy kontrowersji w sprawie nakazu wydanego przez sąd aby pomóc 

odblokować iPhona zabójcy z San Bernardino Syed Rizwan Farook. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/technology-35656553 

 

 

AUSTRALIA; Działacze walczący prawa dla gejów, którzy zostali pobici 

podczas Mardi Gras w Sydeny w 1978 roku zostali oficjalnie przeproszeni 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-australia-35656503 

 

 

Dlaczego dzięki temu, że jesteś wyspany będziesz lepszym pracownikiem 

(ź) 

http://www.bbc.com/capital/story/20160224-why-sleeping-in-could-make-you-a-

better-worker 

 

24.II 

http://www.dw.com/de/schwere-gefechte-vor-feuerpause-in-syrien/a-19072437
http://www.bbc.com/news/business-35656895
http://www.bbc.com/news/technology-35656553
http://www.bbc.com/news/world-australia-35656503
http://www.bbc.com/capital/story/20160224-why-sleeping-in-could-make-you-a-better-worker
http://www.bbc.com/capital/story/20160224-why-sleeping-in-could-make-you-a-better-worker
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NIEMCY; Większość mężczyzn, którzy napastowali seksualnie kobiety w Kolonii 

podczas Sylwestra mogą nigdy nie zostać złapani, powiedział szef policji 

Rozmawiając z BBC Juergen Mathies powiedział, że nagranie pochodzące z 

kamery CCTV nie jest wystarczająco wyraźne aby zidentyfikować sprawców. 

Detektywi zidentyfikowali 75 podejrzanych. Większość pochodzi z Afryki 

Północnej i dostała się do Niemiec nielegalnie starając się o azyl. 

Policji zgłoszono ponad 500 przypadków napastowania z których 40% miało 

podłoże seksualne. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35647308 

 

 

NIEMCY; Udowodniono winę w pierwszym procesie w związku z przemocą do 

której doszło podczas Sylwestra w Kolonii 

Prawie dwa miesiące po wydarzeniach w Kolonii został skazany pierwszy 

przestępca 

(ź) 

http://www.dw.com/de/bew%C3%A4hrungsstrafe-im-ersten-prozess-um-silvester-

gewalt-in-k%C3%B6ln/a-19070089 

 

 

Austria zaproponowała Macedonii pomoc wojskową 

(ź) 

http://www.dw.com/de/%C3%B6sterreich-bietet-mazedonien-soldaten-an/a-

19069672 

 

 

KRYZYS ZWIĄZANY Z UCHODŹCAMI: Niemcy - 125 Afgańczyków dobrowolnie 

powróciło do Kabulu 

(ź) 

http://www.dw.com/de/125-afghanen-nach-kabul-zur%C3%BCckgebracht/a-19069834 

 

 

NIEMCY; Jestem emigrantką i uznają mnie za nazistkę 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35647308
http://www.dw.com/de/bew%C3%A4hrungsstrafe-im-ersten-prozess-um-silvester-gewalt-in-k%C3%B6ln/a-19070089
http://www.dw.com/de/bew%C3%A4hrungsstrafe-im-ersten-prozess-um-silvester-gewalt-in-k%C3%B6ln/a-19070089
http://www.dw.com/de/%C3%B6sterreich-bietet-mazedonien-soldaten-an/a-19069672
http://www.dw.com/de/%C3%B6sterreich-bietet-mazedonien-soldaten-an/a-19069672
http://www.dw.com/de/125-afghanen-nach-kabul-zur%C3%BCckgebracht/a-19069834
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(ź) 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article152594591/Ich-bin-Migrantin-

und-werde-als-Nazi-bezeichnet.html 

 

 

USA; Służba zdrowia (Centers for Disease Control) bada 14 nowych przypadków 

przeniesienia wirusa Zika drogą płciową 

Dotyczy to kilku kobiet w ciąży informuje CDC. 

Służba zdrowia podała ten fakt do wiadomości publikując nowy raport 

dotyczący przenoszenia się wirusa drogą płciową 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-35645316 

 

 

 

Sąd w amerykańskim stanie Missouri nakazał firmie Johnson & Johnson 

wypłacenie 72 milionów dolarów odszkodowania rodzinie kobiety, której 

śmierć była spowodowana używanie talku Baby Powder 

Jackie Fox z Birmingham w stanie Alabama zmarła z powodu raka jajników w 

ubiegłym roku w wieku 62 lat po używaniu talk od kilku dekad. 

Zdaniem prawników rodziny firma wiedziała o ryzyku raka, które niosło ze 

sobą używanie produktu ale nie ostrzegła konsumentów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35648252 

 

 

USA - WYBORY 2016; Republikański kandydat na prezydenta Donald Trump łatwy 

zwyciężył w prawyborach w stanie Nevada wzmacniając swoje prowadzenie w 

wyścigu o nominację partii 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35647126 

 

23.II 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article152594591/Ich-bin-Migrantin-und-werde-als-Nazi-bezeichnet.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article152594591/Ich-bin-Migrantin-und-werde-als-Nazi-bezeichnet.html
http://www.bbc.com/news/health-35645316
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35648252
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35647126
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Opuszczenie Unii Europejskiej może zagrozić miejscom pracy oraz gospodarce 

Wielkiej Brytanii, powiedzieli szefowie z kilku największych koncernów 

brytyjskich 

Część z nich jak np.. reprezentujących takie firmy jak: BT, Marks & Spencer 

i Vodafone podpisali list opublikowany w the Times 

[http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/letters/article4696807.ece] 

informując, że wyjście z UE powstrzyma inwestycje w Wielkiej Brytanii 

Portal Leave.eu z kolei informuje, że wyjście z UE może zredukować 

"niepotrzebne" regulacje i koszty. 

W poniedziałek premier Wielkiej Brytanii David Cameron powiedział w 

parlamencie, że wyjście z Unii może negatywnie odbić się na mieszkańcach 

Wielkiej Brytanii " w najbliższej przyszłości". 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35636838 

 

REFERENDUM W ZWIĄZKU Z UE; Czy Szwajcaria może pokazać drogę do Brexit? 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35615604 

 

Gospodarstwa domowe w Niemczech; coraz mniej pieniędzy na środki żywności 

(ź) 

http://www.dw.com/de/unter-deutschen-d%C3%A4chern-kein-geld-mehr-f%C3%BCr-

lebensmittel/a-19066789 

 

 

NIEMCY; Stanislaw Tillich - premier Saksonii musi się bronić 

(ź) 

http://www.dw.com/de/tillich-muss-sich-verteidigen/a-19066926 

 

 

USA WYBORY 2016; kandydat Republikanów Ted Cruz poprosił swojego rzecznika 

kampanii o rezygnację 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35636412 

 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35636838
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35615604
http://www.dw.com/de/unter-deutschen-d%C3%A4chern-kein-geld-mehr-f%C3%BCr-lebensmittel/a-19066789
http://www.dw.com/de/unter-deutschen-d%C3%A4chern-kein-geld-mehr-f%C3%BCr-lebensmittel/a-19066789
http://www.dw.com/de/tillich-muss-sich-verteidigen/a-19066926
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35636412
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W stolicy Indii Delhi częściowo przywrócono dostęp do wody dla 10 milionów 

osób po tym jak protestujący zniszczyli jeden z głównych kanałów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-35638161 

 

 

Wspomnienia najprawdopodobniej napisane przez kanadyjskiego seryjnego 

mordercę zostały wycofane w ciągu kilku godzin tuż po ukazaniu się w 

sprzedaży online 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35636729 

 

Królewskie mumie w Peru 

(ź) 

http://www.bbc.com/travel/story/20160216-the-royal-mummies-of-peru 

22.II 

David Cameron przedstawi swoje uzgodnienia w związku z planami reform w 

Unii Europejskiej przez parlamentem brytyjskim 

Poinformuje o szczegółach porozumienia w związku z zaplanowanym terminem 

referendum 23 czerwca w sprawie pozostania bądź opuszczenia przez Wielką 

Brytanię UE. 

Jego zdaniem porozumienie wzmocni suwerenność Zjednoczonego Królestwa, 

które stanie się "bezpieczniejsze i silniejsze" w ramach Unii Europejskiej. 

Jednakże burmistrz Londynu Boris Johnson zapowiedział, że będzie opowiadał 

się w swojej kampanii za opuszczeniem wspólnoty unijnej - argumentując, że 

jest szansa aby "zagłosować za prawdziwymi zmianami". 

Jego deklaracja jest postrzegana jako uderzenie w kampanię D. Camerona, 

który chce aby Wielka Brytania pozostała w UE. 

B. Johnson powiedział, że referendum może być tylko jedyną taką szansą dla 

głosujących w ich życiu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35628051 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-35638161
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35636729
http://www.bbc.com/travel/story/20160216-the-royal-mummies-of-peru
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35628051
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Fidżi-cyklon Winston; Rozpoczęto usuwanie skutków żywiołu, który spowodował 

śmierć 20 osób 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35628181 

 

 

 

Dziecko, które poddano leczeniu w Australii „zostanie z powrotem odesłane 

do Nauru" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-australia-35627675 

 

 

W jaki sposób „czarne pieniądze" ocaliły indyjską gospodarkę 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-35610332 

 

 

 

Prezydent Boliwii Evo Morales przegrał referendum, w którym głosujący 

opowiedzieli się przeciwko pozostaniu na czwartą kadencję jako głowy 

państwa - sugerują wyniki exit polls 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35628093 

 

15 luty (poniedziałek) – 21 luty (niedziela) 2016 

21.II 

Konserwatywny burmistrz Londynu Boris Johnson powiedział, że Dla Wielkiej 

Brytanii będzie lepiej jeśli ta pozostanie poza Unią Europejską 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35626621 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35628181
http://www.bbc.com/news/world-australia-35627675
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-35610332
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35628093
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35626621
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Pożar, który wybuchł przed budynkiem, w którym mieli zamieszkać emigranci 

we wschodnich Niemczech został przyjęty przez niektórych gapiów z 

zadowoleniem informuje policja 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35625595 

 

KONFLIKT W SYRII; W wyniku eksplozji w Homs i Damaszku zginęło ponad 100 

osób 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35624654 

 

Wybory w USA 2016; D. Trump zwyciężył w prawyborach w Karolinie Południowej 

a H. Clinton w Nevadzie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35624026 

 

20.II 

Premier Wielkiej Brytanii David Cameron poinformował, że Zjednoczone 

Królestwo będzie głosować w referendum 23 czerwca czy zostać w UE czy ją 

opuścić 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-35621079 

 

 

USA; Wybory w 2016 roku: Nevada i Pd. Karolina przed kluczowym głosowaniem 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35621930 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35625595
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35624654
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35624026
http://www.bbc.com/news/uk-politics-35621079
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35621930


  POLSKI PORTAL 1-29  luty  2016                                                                                                                                           nr 2  (35)                                                                                                                                                        
15 
 

Główna wyspa Fidżi - Viti Levu znajdzie się w obrębie Cyklonu Winston 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35620649 

 

 

Prezydent Ugandy Yoweri Museveni będzie sprawował swój urząd piątą kadencję 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-35620934 

 

 

Skąd wiemy, ze ryby mają uczucia? 

(ź) 

http://www.bbc.com/earth/story/20160220-do-fish-have-feelings 

 

19.II 

Referendum w sprawie UE; Rozmowy w sprawie porozumienia z premierem D. 

Cameronem toczyły się w nocy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35609968 

 

KRYZYS W ZWIĄZKU Z EMIGRANTAMI; W marcu odbędzie się specjalny szczyt 

pomiędzy Unią Europejską a Turcją 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35609823 

 

USA; Republikański kandydata na prezydenta Donald Trump chwali papieża 

Franciszka, kilka godzin po tym jak on zakwestionował jago chrześcijańska 

wiarą 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35610126 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35620649
http://www.bbc.com/news/world-africa-35620934
http://www.bbc.com/earth/story/20160220-do-fish-have-feelings
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35609968
http://www.bbc.com/news/world-europe-35609823
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35610126
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INDIE; Są dowody na to, że kontrowersyjne nagranie wideo, w którym lider 

studentów nawołuje do podziału kraju zostało wyreżyserowane i 

rozprzestrzeniło się po sieci dzięki wirusowi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/blogs-trending-35605099 

 

18.II 

Premier Wielkiej Brytanii będzie uczestniczył w szczycie w Brukseli mając 

nadzieję na osiągnięcie porozumienia w sprawie zmian, które wpłyną na wynik 

referendum 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35599279 

 

 

EKSPLOZJA W ANKARZE; Turcja obiecuje odwet za przeprowadzenie krwawego 

ataku bombowego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35601300 

 

 

 

Spór w sprawie Morza Południowochińskiego; USA atakuje „chińskie" zbrojenia 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35600599 

 

 

Prezydent USA Barack w ciągu kilku najbliższych tygodnie odwiedzi Kubę - 

będzie to część jego dłuższej podróży do Ameryki Łacińskiej czytamy w 

raportach 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35601534 

http://www.bbc.com/news/blogs-trending-35605099
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35599279
http://www.bbc.com/news/world-europe-35601300
http://www.bbc.com/news/world-asia-35600599
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35601534
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17.II 

Konwoje z pomocą przygotowują się na dostarczenie żywności I lekarstw do 

oblężonych miast w Syrii 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35593038 

 

 

Chiny rozmieściły pociski ziemia-powietrze na wyspie na Morzu 

Południowochińskim, informuje Tajwan 

Na zdjęciach satelitarnych z 14 lutego widać dwie baterie ośmiu wyrzutni 

rakietowych i system radarowy na wyspie Woody albo Yongxing w archipelagu 

Paracels 

(Wyspy Paracelskie). 

Obecność pocisków znacznie zwiększy napięcie w regionie. 

Zdaniem chińskiego ministra spraw zagranicznych Wang Yi ta informacja jest 

wymysłem Zachodu. 

Ale Pan Wang broni" ograniczonego i koniecznego systemu obronnego" na 

wsypach, na których mieszka chiński personel jako "spójnego z prawem do 

samoobrony&#8230;zgodnie z prawem międzynarodowym. 

Na wyspie Woody zamieszkuje 1000 osób. Znajduje się tam szkoła, biblioteka, 

garnizon wojskowy i lotnisko. 

Do własności nad wyspą wysuwają roszczenia Chiny, Tajwan i Wietnam. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35592988 

 

 

Kanadyjski producent samolotów i pociągów Bombardier w ciągu następnych 

dwóch lat zwolni około 7000 pracowników 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-35596029 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35593038
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35592988
http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-35596029
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Ogromne ilości cukru znajdują się w ciepłych napojach, ostrzega fundacja 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-35593007 

 

16.II 

KRYZYS W SYRII; Siły rządowe zaaprobowały dostawy pomocy humanitarnej, 

informuje ONZ 

Konwoje są gotowe do wjazdu „tak szybko jak to tylko możliwe" - powiedział 

rzecznik Farhan Haq. 

Pośród miejsc gdzie ma dotrzeć pomoc jest m.in. Madaya gdzie ludzie 

umierają z głodu. 

Światowe mocarstwa w minionym tygodniu uzgodniły „przerwanie przemocy" i 

podjęły działania aby przystąpić do pomocy humanitarnej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35590172 

 

 

Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy został postawiony w stan oskarżenia 

w związku z finansowaniem swojej kampanii w 2012 roku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35592077 

 

 

Premier Ukrainy Arseniy Yatsenyuk przetrwał głosowanie o  wotum nieufności 

po tym kiedy prezydent poprosił go o ustąpienie ze stanowiska 

Premier był krytykowany za powolne wprowadzanie reform oraz oskarża się go 

o korupcję. 

Wcześniej prezydent Petro Poroshenko powiedział, że szef rządu stracił 

poparcie koalicji oraz zaufanie kraju. 

W głosowaniu, w którym potrzeba 226 głosów aby przegłosować wotum 

nieufności tylko 194 posłów byo za na 339 głosujących. 

Były marszałek i minister spraw zagranicznych A. Yatsenyuk był jednym z 

głównych przywódców opozycji podczas protestów, które doprowadziły do 

usunięcia prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza w 2014 roku 

http://www.bbc.com/news/health-35593007
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35590172
http://www.bbc.com/news/world-europe-35592077
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Dwa tygodnie po tym kiedy A. Yatsenyuk stanął na czele rządu Rosja zajęła 

Krym i wkrótce po tym doszło do prorosyjskich wystąpień w przemysłowej 

wschodniej części kraju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35591605 

 

 

Terapia, która wzmacnia ludzki system immunologiczny w walce z rakiem 

wywołała euforię  po tym jak 90% terminalnie chorych pacjentów  

doświadczyło remisji choroby 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-35586834 

 

15.II 

KRYZYS w SYRII; W wyniku ataku na szpitale i szkoły mogło zginąć aż 50 osób 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35583310 

 

 

DONALD TUSK; „Realne" ryzyko wystąpienia Wielkiej Brytanii w związku z 

rozmowami dotyczącymi referendum w UE 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35583140 

 

 

 

Listy papieża Jana Pawła II odsłaniają kulisy „intensywnej" przyjaźnie z 

kobietą 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35542708 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35591605
http://www.bbc.com/news/health-35586834
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35583310
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35583140
http://www.bbc.com/news/world-europe-35542708
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Sekretne listy papieża Jana Pawła II 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-35552997 

 

 

 

WYBORY W USA 2016; George W Bush uczestniczy w kampanii dla swojego brata 

Jeba 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35581875 

 

 

8 luty (poniedziałek) – 14 luty (niedziela) 2016 

 

14.II 

KONFLIKT W SYRII; Francja nalega, aby Turcja zakończyła ataki wymierzone 

przeciwko Kurdom 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35572747 

 

 

EGIPT; Wznowiono proces w sprawie policjanta oskarżonego o zabicie el-

Sabbagh 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35574004 

 

 

Śmierć jednego z najbardziej konserwatywnych członków amerykańskiego Sądy 

Najwyższego Antonin Scalia wywołała kłótnię w związku ze znalezieniem jego 

następcy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-35552997
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35581875
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35572747
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35574004
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35572479 

 

13.II 

KONFLIKT w SYRII; Wzrasta presja na Rosję w związku ze śmiercią cywili na 

skutek bombardowań 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35568692 

 

 

 

Ugrupowanie Al-Shabab "przeprowadziło" atak na samolot w Somalii 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-35569535 

 

 

 

Protestujący zebrali się przed australijskim szpitalem aby poprzeć lekarzy 

którzy odmówili odsyłania dzieci do obozów deportacji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-australia-35568467 

 

 

 

Rosyjski premier powiedział, że rozpoczęła się nowa zimna wojna 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35569094 

 

12.II 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35572479
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35568692
http://www.bbc.com/news/world-africa-35569535
http://www.bbc.com/news/world-australia-35568467
http://www.bbc.com/news/world-europe-35569094
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KONFLIKT W SYRII; Bashar Assad obiecuje opanowanie całego kraju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35561845 

 

 

 

Papież Franciszek i patriarcha Rosyjskiego Kościoła Wschodniego wezwali do 

przywrócenia jedności pomiędzy dwoma kościołami podczas historycznych 

rozmów na Kubie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35565085 

 

 

 

Sędziowie z trybunału międzynarodowemu orzekający w sprawie przeciwko 

kenijskiemu wiceprezydentowi William Ruto nie zgodzili się na wykorzystanie 

odwołanych przez świadków zeznań 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-35563556 

 

11.II 

Korea Północna obiecała wyłączyć dwie główne linie komunikacyjne z Koreą 

Południową na skutek wzrastającego napięcia po tym jak Pyongyang wystrzelił 

rakietę dalekiego zasięgu oraz w związku z próbami nuklearnymi 

Dochodzi do tego po tym jak Seul wstrzymał swoje operacje przy wspólnie 

prowadzonym kompleksie przemysłowym Kaesong. 

Kaesong jest jednym z ostatnich punktów kooperacji pomiędzy obu krajami i 

kluczowym źródłem dochodów dla Korei Północnej. 

Północ nazwał jego zamknięcie "deklaracją wypowiedzenia wojny" oraz uznała 

Kaesong jako strefę wojskową. 

Seul poinformował, ze wstrzymanie prac w kompleksie ma związek z odcięciem 

środków finansowych dla Północy, który używa go do rozwoju technologi 

nuklearnych i prac nad pociskami. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35561845
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35565085
http://www.bbc.com/news/world-africa-35563556
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Pyongyang przeprowadził swoją czwartą próbę jądrową w ubiegłym miesiącu 

oraz doprowadził do umieszczenie satelity przez wykorzystanie rakiety 

dalekiego zasięgu co doprowadziło do międzynarodowego potępienia tego 

czynu. 

Poprzednio Korea Północna wyłączyła linie komunikacyjne z Południem w 2013 

roku, ale powtórnie je reaktywowała po tym jak wzajemne relacje uległy 

poprawie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35547145 

 

 

NIEMCY; Przeciwko 94-letniemu byłemu nazistowskiemu strażnikowi SS w obozie 

śmierci w Oświęcimiu Reinholdowi Hanning wszczęto proces w związku z 

zamordowaniem 170 000 ludzi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35547032 

 

 

 

Okręty NATO zostaną rozmieszczone na Morzu Egejskim aby odstraszyć 

przemytników, którzy zabierają emigrantów z Turcji do Grecji poinformował 

szef sojuszu Jens Stoltenberg 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35549478 

 

 

Czterej uzbrojeni mężczyźni okupujący rezerwat w stanie Oregon zamierzają 

się poddać, poinformował jeden z członków grupy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35547168 

 

10.II 

Kandydat Republikanów Donald Trump powiedział,  że łatwo pokona kandydata 

Demokratów Hillary Clinton w wyścigu do prezydenckiego fotela 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35547145
http://www.bbc.com/news/world-europe-35547032
http://www.bbc.com/news/world-europe-35549478
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35547168
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35544256 

 

Korea Północna dokonała egzekucji swojego szefa armii gen. Ri Yong-gil, 

czytamy w niepotwierdzonych raportach z Korei Południowej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35543364 

 

Turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan zaprzeczył informacjom, że Stany 

Zjednoczone wspierają  ugrupowanie Kurdów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35541003 

 

9.II 

Co najmniej 10 osób zostało zabitych oraz wiele osób rannych po zderzeniu 

dwóch pociągów pasażerskich w Bawarii, informuje policja 

Do wypadku doszło w pobliżu Bad Aibling w mieście położonym około 60 km na 

pd-wschód od Monachium. 

Minister transportu powiedział, że oba pociągi zderzyły się przy prędkości 

100 km /h. 

Zespoły ratunkowe, pracujące przy użyciu helikoptera, przez kilka godzin 

wydobywały ofiary z wraku. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35530538 

 

Korea Północna wkrótce będzie miała dosyć plutonu aby wyprodukować broń 

jądrową po uruchomieniu jednego ze swoich reaktorów informuje szef wywiadu 

USA James Clapper 

Powiedział również, że Pyongyang podjął kroki w kierunku zbudowania 

międzynarodowych pocisków balistycznych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35534995 

 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35544256
http://www.bbc.com/news/world-asia-35543364
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35541003
http://www.bbc.com/news/world-europe-35530538
http://www.bbc.com/news/world-asia-35534995
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Konflikt w Syrii; Aż do 300 000 ludzi może być odciętych od dostaw żywności 

i lekarstw jeśli rządowe siły Syrii otoczą znajdujące się w rekach 

rebeliantów północne obszary miasta Aleppo 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35531178 

 

Ad vocem : islamizacji Europy 

   Słowa islamizacji Europy, przewijały się już wielokrotnie w mediach 

światowych. 

Warto w tym kontekście rozważyć wiele faktów, które są znane, a które mogą 

się stać w niedalekiej przyszłości. 

   Nadchodzą coraz cieplejsze miesiące klimatu na półkuli północnej. 

Kolejne miasta są burzone z pewnym rozmysłem przez rosyjskie bombowce w 

Syrii. Znaczne tereny w Iraku okupuje państwo islamskie. W Afganistanie tak 

naprawdę rządzą powstańcy, którzy nie uznają władz legalnych – jest stan 

wojny domowej. W Libii jest anarchia, nie wiadomo kto rządzi, ciągle 

występują walki plemienne, ludność jest zastraszana. W wielu państwach 

afrykańskich włącznie z Afryką Środkową jest duża bieda, szaleją epidemie i 

śmiertelne choroby, brak jest możliwości pracy, lub praca niewolnicza. 

Miliony uchodźców z Syrii i Iraku koczują w obozach pod namiotami na 

terenie Turcji, Libanu i Iraku, w warunkach fatalnych pod każdym względem. 

   Te wszystkie czynniki sprawiają, że tysiące osób będą nadal uciekać z 

tych terenów obierając kierunek północny czyli Europę. Nie będzie w stanie 

żadne państwo powstrzymać masy ludzi w grupach 5, 10, 15 tysięcy idących, 

aby dotrzeć do celu. 

   Jest złudzeniem, wręcz naiwnością oczekiwanie, że 3 miliardy euro 

uskładane przez państwa Unii Europejskiej i przekazane Turcji zahamują  

falę uchodźców do Europy. Czy te duże pieniądze trafią do odpowiednich 

osób, czy będą właściwie rozparcelowane, można stawiać różne pytania. 

Władze tureckie nie zatrzymają na siłę w obozach, ludzi, którzy podjęli 

wcześniej decyzję wyruszyć do regionów bezpieczniejszych, zasobniejszych i 

cywilizowanych, czyli do Europy. Wielu imigrantów uzbiera z pomocą rodzin 

tysiąc funtów, dolarów, czy euro dla przemytników aby znaleźć się w 

wymarzonym kraju, do którego w bliższej czy dalszej perspektywie dojadą 

inni członkowie ich rodzin. I tak będą się mnożyć liczby nowej cywilizacji 

w Europie.  

 Blisko lata 2016 w Europie zachodniej, północnej oraz środkowej, może się 

znaleźć 2, 3, 4 a nawet kilkanaście milionów imigrantów. 

   Wielu analityków politycznych, chyba nie zdaje sobie sprawy z faktu, że 

większość imigrantów wyznaje islamu. Dla tych ludzi europejscy 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35531178


  POLSKI PORTAL 1-29  luty  2016                                                                                                                                           nr 2  (35)                                                                                                                                                        
26 
 

chrześcijanie są uznawani jako niewierni- trzeba ich nawrócić na wiarę 

Islamu. Nawet w ich Świętej Księdze - Koranie w rozdziale dziewiątym jest 

wyraźnie napisane przykazanie o zabijaniu niewiernych, wszędzie, gdzie ich 

spotkają, branie ich do niewoli, obleganie ich miast ze wszystkich stron. 

Jeżeli się nawrócą, będą odprawiać modlitwy, zapłacą święty haracz, wtedy 

zostawią ich w pokoju.  

Czy wyznawcy tej religii zastosują się do przykazania, kiedy będą przebywać 

w Europie w liczbach milionowych? 

   Kilka razy przywódcy państwa islamskiego nawoływali do dżihadu (świętej 

wojny), imigrantów, którzy już przybyli do Europy. Kiedy już będą sporą 

mniejszością, zorganizowani, zaczną narzucać swoje prawa i religię. W razie 

sprzeciwu władz danego państwa, zaczną wprowadzać psychozę strachu, poprzez 

eksplozje zamachowców samobójców.  

   Na koniec można postawić retoryczne pytanie – czy jest możliwa 

islamizacja Europy ? Jest to kwestia czasu i wcale nie dużo odległego. 

(JB) 

 

8.II 

IRLANDIA; Republikańscy dysydenci przyznali się do strzelaniny w Dublinie w 

piątek, w którym zginął mężczyzna a dwóch innych zostało rannych 

Ugrupowanie Continuity IRA (Nowe IRA) poinformowało, że planuje 

przeprowadzenie kolejnych ataków „na handlarzy narkotyków i przestępców". 

Policja poinformowała, że co najmniej sześć osób było zaangażowanych w 

ataku podczas ważenia zawodników przed pojedynkiem pięściarzy. 

Walka bokserska o tytuł Światowej Organizacji Boksu miała się odbyć w 

niedzielę wieczorem. 

Mężczyzna, który zginął to David Byrne 33 l. z Raleigh Square w Crumlin z 

południa miasta. 

W oświadczeniu dla BBC człowiek, który poinformował, ze przemawia w imieniu 

przywódców Continuity IRA powiedział, że za atak odpowiadają członkowie 

organizacji. 

Powiedział również, że D. Byrne stał się celem ataku, gdyż był 

odpowiedzialny za atak na Alana Ryana w Dublinie cztery lata temu 

[http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-19474261]. 

A. Ryan l.32 był wiodącym członkiem kolejnej dysydenckiej grupy 

republikańskiej Real IRA (Prawdziwe IRA). Został zastrzelony we wrześniu 

2012 roku. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35523444 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35523444
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Kryzys związany z emigrantami: W wyniku zatonięcia łodzi u wybrzeży Turcji 

zginęł0 35 osób 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35523235 

 

 

Około 13 000 domów pozostaje bez prądu na skutek sztormu Imogen, który 

sprowadził silne opady deszczu i wiatry wiejące z prędkością 96 metrów na 

godzinę w południowej części Wielkiej Brytanii 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-35516741 

 

 

 

INDIE; Lampart zranił sześć osób w szkole w Bangalore 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-35519414 

 

 

Wymarłe giganty, które kiedyś przemierzały Australię 

(ź) 

http://www.bbc.com/earth/story/20160208-the-lost-giants-that-prowled-the-

australian-wilderness 

 

1 luty (poniedziałek) – 7 luty (niedziela) 2016 

7.II 

Unia Europejska wzywa Turcję aby ta otwarła swoje granice na uchodźców 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35514855 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35523235
http://www.bbc.com/news/uk-35516741
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-35519414
http://www.bbc.com/earth/story/20160208-the-lost-giants-that-prowled-the-australian-wilderness
http://www.bbc.com/earth/story/20160208-the-lost-giants-that-prowled-the-australian-wilderness
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35514855
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Brak zgody pomiędzy SPD a CDU nad podjęciem wspólnej decyzji w sprawie tzw. 

Pakietu dla Azylantów II wywołały krytykę ze strony opozycji 

(ź) 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article151930854/Zerstrittene-SPD-

Doppelspitze-Sigmar-und-Gabriel.html 

 

 

Pomimo ostrzeżeń Korea Północna wystrzeliła pocisk dalekiego zasięgu, co 

zdaniem krytyków jest testem zakazanej technologii rakietowej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35515207 

 

 

 

USA; Podczas debaty telewizyjnej senator Marco Rubio został zaatakowany 

przez kilku rywali ze strony Republikanów za nominację partii do wyborów 

prezydenckich  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35514109 

 

 

Trzęsienie ziemi na Tajwanie; Podczas akcji ratunkowej uratowano mężczyzne, 

ale nadal wiele osób jest zaginionych - co najmniej 124 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35514888 

 

6.II 

Zacięte walki trwają w pobliży Allepo w północnej Syrii, kiedy siły rządowe 

próbują okrążyć bojowników w strategicznym mieście 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article151930854/Zerstrittene-SPD-Doppelspitze-Sigmar-und-Gabriel.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article151930854/Zerstrittene-SPD-Doppelspitze-Sigmar-und-Gabriel.html
http://www.bbc.com/news/world-asia-35515207
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35514109
http://www.bbc.com/news/world-asia-35514888
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Grupa monitorująca Syrian Observatory for Human Rights poinformowała, że w 

piątek około 120 osób po obu stronach zginęło w pobliżu miasta Ratyan. 

Około 20 000 uchodźców uciekających z miejsca walki spędziło noc na granicy 

w pobliżu przejścia z Turcją . 

Turcja poinformowała, że jest gotowa na pomoc , ale granice są zamknięte. 

W ciągu minionych kilku dni armia syryjska wspierana prze rosyjskie siły 

powietrzne dokonała znacznych postępów w ofensywie w pobliżu Aleppo. 

Telewizja syryjska w piątek poinformowała, że siły prorządowe zajęły Ratyan 

leżące na północy od Aleppo. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35508379 

 

 

Ekipa ratownicza przeszukuje rumowisko wysokiego budynku po trzęsieniu 

ziemi, które nawiedziło południowy Tajwan w wyniku, którego zginęło co 

najmniej 12 osób 

Wciąż nieznany jest los 30 osób z 17-pietrowego budynku, który jak jeden z 

kilku zawalił się w wyniku wstrząsów o sile 6,4 w skali Richtera. 

Pośród zabitych jest noworodek. Około 500 osób zostało rannych 

Prezydent Tajwanu Ma Ying-jeou obiecał "taką pomoc jaka będzie tylko 

możliwa" aby uratować ludzi. W akcji biorą udział setki żołnierzy. 

W dwumilionowym mieście zostaną przygotowane schronienia dla wszystkich, 

którzy stracili swoje domy poinformował prezydent po przybyciu do Tajwanu. 

17-pietrowy apartamentowiec Wei Kuan był zamieszkany prze 256 osób Do 

trzęsienia doszło przed godziną 04:00 czasu lokalnego (20:00 GMT). 

Telewizja pokazała obrazy ekipy ratunkowej, która próbowała uratować ludzi 

uwięzionych pod gruzowiskiem. 

Uratowano ponad 200 osób, ale dziecko, młoda dziewczyna oraz dwaj dorośli 

mężczyźni zginęli poinformowały władze. W innej części miasta co najmniej 

dwie osoby zginęły na skutek spadających elementów. 

Prawdopodobnie co najmniej 30 osób wciąż jest uwięzionych w rumowisku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35511884 

 

 

USA; W wieku 85 lat zmarł Edgar Mitchell, który jako szósty był na Księżycu 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35508379
http://www.bbc.com/news/world-asia-35511884
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Jako członek misji Apollo 14 w 1971 roku spędził ponad 9 godzin na Księżycu 

przeprowadzając eksperymenty 

Po powrocie powiedział, że w kosmosie doznał objawienia i przyznał się, że 

wierzy, że Zimie odwiedzili kosmici. 

Misja, w której brał udział E. Mitchel była czwarta z amerykańskich serii 

Apollo i pierwszą która nastąpiła po Apollo 13, która została przerwana 

przed lądowaniem na Księżycu na skutek eksplozji zbiornika z tlenem. 

E. Mitchel wraz z kapitanem A. Shepardem wylądowali bezpiecznie na 

powierzchni Księżyca w rejonie Wzgórz Fra Mauro (Fra Mauro Highlands), 

które były celem misji Apollo 13. 

Podczas 33 godzin na powierzchni dwaj astronauci zebrali 45 kilogramów skał 

i zakończyli najdłuższą misję na Księżycu. 

Z 12 ludzi, którzy postawili stopę na Księżycu siedmiu wciąż żyje. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35506000 

 

(zdj) 

http://ichef.bbci.co.uk/news/660/cpsprodpb/11687/production/_88130317_51065

785.jpg 

http://ichef-

1.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/2DD5/production/_88133711_88133710.jpg 

 

Północna Korea przyśpieszyła spodziewaną datę startu kontrowersyjnego 

„satelity" informują władze lokalne 

Jednostka ,która ma wynieść satelitę na orbitę ma wystartować pomiędzy 7 a 

14 lutym poinformował rząd Japonii 

Pyongyang poprzednio zapowiedział start pomiędzy 8 a 25 lutym. 

Planowany start jest potępiany przez potęgi światowe, których zdaniem to 

przykrywka dal testowania pocisków balistycznych. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-3551164 

 

5.II 

Hilary Clinton and Bernie Sanders zmierzyli się ze sobą podczas debaty 

poruszając kwestie gospodarcze i związane z polityką zagraniczną 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35506000
http://ichef.bbci.co.uk/news/660/cpsprodpb/11687/production/_88130317_51065785.jpg
http://ichef.bbci.co.uk/news/660/cpsprodpb/11687/production/_88130317_51065785.jpg
http://ichef-1.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/2DD5/production/_88133711_88133710.jpg
http://ichef-1.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/2DD5/production/_88133711_88133710.jpg
http://www.bbc.com/news/world-asia-3551164
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H. Clinton określiła go jako idealistę, który nie załatwię ważnych spraw a 

B. Sander oskarżył ją o zbyt duże przywiązanie do establishmentu, aby mogła 

wprowadzić rzeczywiste zmiany. 

Debata telewizyjne a New Hampshire była pierwszą odkąd wyścig u Demokratów 

skurczył się do dwóch osób w tym tygodniu. 

Bez trzeciej osoby na scenie różnice polityczne bardzo wyraźnie zarysowały 

się pomiędzy kandydatami. 

Dawan sekretarz stanu powiedział, że propozycja wprowadzenia powszechnej 

opieki medycznej jest zbyt kosztowna i niemożliwa do osiągnięcia 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35499180 

 

 

Dziesiątki tysięcy uchodźców z Syrii zmierzają w kierunku granicy z Turcją, 

aby uciec od ciężkich walk, które toczą się w pobliżu miasta Aleppo, 

informują działacze 

 

Turecki premier Ahmet Davutoglu powiedział, że w kierunku granicy idzie 70 

000 ludzi, ale zdaniem grupy monitorującej jest ich około 40 000 

Intensywne rosyjskie bombardowania pomogły wojskom syryjskim w ofensywie 

przeciwko rebeliantom w pobliżu największego miasta w kraju. 

Tymczasem Rosja oskarżyła Turcję o przygotowywanie inwazji na Syrię. 

W czwartek rzecznik armii Arabii Saudyjskiej poinformował, że jego kraj 

jest gotowy do wysłania wojsk lądowych do walki z bojownikami z tzw. 

Państwa Islamskiego. 

Jakakolwiek decyzja musi zostać zaakceptowana przez przywódców kierowanej 

przez USA koalicji podczas spotkania w Brukseli w następnym miesiącu. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35495157 

 

 

 

Chiński pisarz powiedział BBC, że jest współautorem prowokacyjnej książki o 

przywódcy Chin Xi Jinpingu, zdaniem niektórych doprowadziło to do 

zniknięcia pięciu księgarzy w Hong Kongu 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35499180
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35495157
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Mieszkający w Stanach Zjednoczonych pisarz, który używa pseudonimu 

literackiego Xi Nuo informuje, że wydał książkę online aby wyzwać Chiny i 

że te osoby nie są za to odpowiedzialne. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35480229 

 

 

Papież spotka się z patriarchą rosyjskim Cyrylem I 

(ź) 

www.dw.com/de/historische-begegnung-papst-trifft-russischen-patriarchen/a-

19028907 

 

 

Julian Assange jako zwycięzca 

(ź) 

http://www.dw.com/de/assange-sieht-sich-als-gewinner/a-19029273 

 

 

Berlińska policja opublikowała zdjęcie, na którym znajduje się Algierczyk 

Farid A. 

Mężczyzna, który planował dokonanie zamachu w Berlinie na zdjęciu pozuje na 

tle arsenału broni składającego z pistoletu, karabinów maszynowych i 

magazynków 

 

(ź) 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article151885886/Foto-zeigt-

Terrorverdaechtigen-mit-Waffenarsenal.html 

 

 

 

(ź) 

http://www.welt.de/politik/ausland/article151882082/Zehntausende-Syrer-

fluechten-vor-Militaeroffensive.html 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35480229
http://www.dw.com/de/historische-begegnung-papst-trifft-russischen-patriarchen/a-19028907
http://www.dw.com/de/historische-begegnung-papst-trifft-russischen-patriarchen/a-19028907
http://www.dw.com/de/assange-sieht-sich-als-gewinner/a-19029273
http://www.welt.de/politik/deutschland/article151885886/Foto-zeigt-Terrorverdaechtigen-mit-Waffenarsenal.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article151885886/Foto-zeigt-Terrorverdaechtigen-mit-Waffenarsenal.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article151882082/Zehntausende-Syrer-fluechten-vor-Militaeroffensive.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article151882082/Zehntausende-Syrer-fluechten-vor-Militaeroffensive.html
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Założyciel grupy soulowej Earth, Wind & Fire Maurice White zmarł w USA, 

poinformował jego brat 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-35499149 

 

 

 

Aukcje samochód po powodziach: Tutaj możesz kupić Porshe za 7000 dolarów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-35480800 

 

 

Rok temu grupa bandytów w Burundi została wynajęta do zabicia kobiety, 

która przyjechała z Australii. 

Ale plan się nie powiódł i kobieta została zachowana przy życiu dzięki 

zabójcy z zasadami 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-35496480 

 

 

 

Drobne ugryzienie owada Ixodes holocyclus może sprawdzić, że dostaniesz 

alergii na mięso 

(ź) 

http://www.bbc.com/future/story/20160201-a-tick-bite-that-makes-you-

allergic-to-red-meat 

 

4.II 

Założyciel Wikileaks Julian Assange powiedział, że w piątek odda się w ręce 

angielskiej policji jeśli panel osobowy ONZ uzna, że nie został bezprawnie 

zatrzymany 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-35499149
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-35480800
http://www.bbc.com/news/magazine-35496480
http://www.bbc.com/future/story/20160201-a-tick-bite-that-makes-you-allergic-to-red-meat
http://www.bbc.com/future/story/20160201-a-tick-bite-that-makes-you-allergic-to-red-meat
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J. Anssgne schronił się w ambasadzie Ekwadoru w Londynie w 2012 roku, aby 

uniknąć ekstradykcji do Szwecji w związku z oskarżeniem o popełnienie 

przestępstwa seksualnego. 

W 2014 poskarżył się ONZ, że został "arbitralnie zatrzymany" kiedy nie mógł 

opuścić ambasady aby nie zostać aresztowanym. 

J. Anssagne, który zaprzecza zarzutom powiedział, że przyjmie decyzję ale 

ma nadzieję, że będzie mógł odejść wolno jeśli w taki sposób się tutaj 

dostał. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-35489859 

 

 

Światowi przywódcy zbiorą się na konferencji w czwartek w Londynie 

poświęconej przekazaniu środków dla osób dotkniętych wojną w Syrii 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35488674 

 

Przywódcy z tzw. Państwa Islamskiego przenieśli się ostatnio z Iraku i 

Syrii do Libii informuje wywiad kraju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-35486158 

 

 

Zagrożenie ze strony Rosji kieruje Szwecję ku NATO 

Na środku Morza Bałtyckiego mroźny wiatr wieje ze strony granicy, Zimnej 

Wojny. 

Po ponad 20 latach braku znaczenia strategicznego oraz poprzez 

nieprzewidywalnego zachowania Rosji Gotlandia jest w centrum 

zainteresowania. 

Gotlandia: 

Największa wyspa Szwecji. 

Miejsce z którego wywodziły się plemiona Gotów. 

Liczba mieszkańców ok. 57 000 z których około 24 000 mieszak w mieście 

Visby 

http://www.bbc.com/news/uk-35489859
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35488674
http://www.bbc.com/news/world-africa-35486158
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Wyspa Gotlandia i inne tereny należące do prowincji Gotlandii stanowią 

mniej niż jeden procent całego terytorium lądowego Szwecji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35456535 

 

 

 

Holenderska firma Shell potwierdziła, że zamierza zwolnić 10 000 

pracowników na skutek spadku zysków od 13 lat 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-35490364 

 

3.II 

POLSKA; Ad vocem: programu 500 plus 

   Idea programu 500 plus, który wprowadza premier Beata Szydło, należy 

ocenić pozytywnie, choć jest sporo uwag krytycznych ze strony opozycji. 

Na pewno będzie to pomoc szczególnie dla rodzin biednych, których jest 

znaczny procent w kraju. Polepszy się standard życia dzieciom, które 

głodują od lat, chodziły skromnie ubrane, nie wyjeżdżały na żadne formy 

wypoczynku. 

   Nie jest prawdą wypowiedź jednego z ministrów, że w obecnych warunkach, 

wychowanie dziecka od urodzenia do ukończenia 18 lat kosztuje 180 tysięcy 

złotych. Kwota ta jest o wiele wyższa, nawet w przypadku rodziny 

przeciętnej i średnio zamożnej. 

Rodziny biedne z pewnością mniej pieniędzy wydają przez 18 lat, bo mają ich 

mało, natomiast rodziny bogatsze wydają więcej, bo ich na to stać. 

   Ale wychowanie dziecka, nie można tylko przeliczać na finanse. Ile 

wysiłku intelektualnego i fizycznego, opieki, edukacji, zaspokajania 

potrzeb biologicznych i psychicznych, wymaga młody człowiek. Z ilu 

zachcianek i wyrzeczeń muszą rezygnować wychowujący? - wiedzą ci, którzy 

wychowali choć jedno dziecko. 

   Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, wiele małżeństw,  nie 

zdecydowało się posiadać więcej dzieci, a tylko jedno. Od kilku lat w 

Polsce był preferowany model rodziny – mąż, żona, samochód, lub dwa 

samochody oraz pies. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35456535
http://www.bbc.com/news/business-35490364
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   Niektórym, często dobrze wykształconym małżonkom, dziecko mogło by 

przeszkadzać w robieniu kariery, w pełnieniu funkcji kierowniczych, 

zdobywaniu stopni naukowych. 

Dziecko, lub dzieci przeszkadzały by spędzać urlop w atrakcyjnych 

światowych kurortach. 

   Ze względu na takie podejście do posiadania dzieci, od kilku lat doszło 

do zamierania społeczeństwa. W bilansie rocznym, więcej osób umiera, 

aniżeli się rodzi. 

Czy w wyniku pomocy finansowej zwiększy się dzietność? – można do tego 

podejść sceptycznie. Pewien procent rodziców, zdecyduje się na drugie, czy 

trzecie dziecko. 

W rodzinach dysfunkcyjnych, w których przykładowo, wychowuje się pięcioro 

dzieci – może urodzić się szóste, czy siódme dziecko. 

Na pewno małżeństwa, w których zaplanowano od samego początku, nie mieć 

dzieci, lub najwyżej jedno – nie zmienią swoich planów, a jeże tak,  będzie 

to sporadyczne. 

   Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Czy te kwoty wypłacane 

wychowującym, będą racjonalnie wydawane? Czy nie będzie tak, że dziecko w 

ogóle nie odczuje polepszenia sytuacji materialnej rodziny? Pieniądze będą 

roztrwonione na spotkania, biesiady rodzinne i koleżeńskie oraz zakup 

różnych używek itp. 

   Czy w tej reformie zostały zapisane przepisy odnośnie kontroli rodzin 

przez konkretne 

 instytucje, w których pieniądze nie są właściwie wydawane?.  

   Jest wiele pytań, a odpowiedzi zweryfikuje czas najbliższych lat. 

(JB) 

 

 

STANY ZJEDNOCZONE; Rzadki przypadek wirusa Zika w którym do zakażenia 

doszło na skutek kontaktu seksualnego a nie poprzez ugryzienie komara, 

czytamy w raporcie 

Pacjent został zarażony w Dallas w Teksasie najprawdopodobniej drogą 

płciową poinformował Centers for Disease Control (Centrum Kontroli Chorób) 

BBC. 

Zarażona osoba nie podróżowała do terenów gdzie wirus jest obecny ale jej 

partner wrócił z Wenezueli. 

Wirus Zika jest przenoszony prze komary i wiąże się go z tysiącami 

przypadków u dzieci które rodziły się z niedorozwojem mózgu. 

Rozprzestrzenia się przez Ameryką Południową i Północną. ONZ uznała chorobę 

spowodowaną wirusem za globalne zagrożenie dla zdrowia publicznego 
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35478778 

 

 

Dawid Cameron próbuje przekonać konserwatystów w parlamencie aby poprzeć 

pakiet reform, które spowodują, że Wielka Brytania pozostanie w Unii 

Europejskiej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35479506 

 

 

Relacje na linii UE - Wielka Brytania były burzliwe od samego początki, 

kiedy ta przyłączyła się do wspólnoty 40 lat temu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35479551 

 

 

Najwyższy sąd Australii uznał, że polityka rządu polegająca na 

niewpuszczaniu do kraju jednostek pływających na których znajdują się osoby 

ubiegające o azyl jest zgodna z prawem 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-australia-35479173 

 

 

Prokuratorzy w Brazylii opowiadają się za tym, aby gwiazda piłki nożnej 

Neymar został oskarżony o przestępstwo finansowe w związku niepłaceniem 

podatków przed jego transferem do Barcelony w 2013 roku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35479780 

 

2.II 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35478778
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35479506
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35479551
http://www.bbc.com/news/world-australia-35479173
http://www.bbc.com/news/world-europe-35479780
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Konflikt w Syrii; Król Jordanii Abdullah powiedział, że jego znalazł się w 

„punkcie wrzenia" z powodu napływu setek tysięcy syryjskich uchodźców 

Tuż przed rozpoczęciem konferencji w Syrii król powiedział BBC, że na 

służby społeczne, infrastrukturę i gospodarkę Jordanii jest wywierana 

ogromna presja. 

"Wcześniej czy później zapora pęknie" ostrzegł. 

Powiedział, ze jego zdaniem międzynarodowa społeczność powinna zaoferować 

więcej pomocy, jeżeli od Jordanii oczekuje się aby ta przyjmowała 

uchodźców. 

ONZ potrzebuje 7,7 miliarda dolarów aby sfinansować operacje pomocy dla 22 

milionów ludzi w Syrii i państwach sąsiednich w przyszłym roku. Tylko 43 % 

z apelowanych środków finansowych na 2015 rok zostało dostarczonych. 

W Jordanii przebywa 635 000 z 4,6 milionów Syryjczyków zerejestrowanych 

jako uchodźcy przez ONZ. Zdaniem rządu w kraju mieszka ponad milion 

Syryjczyków w tym tych, którzy tu przybyli przed wybuchem powstanie w 2011 

roku 

 (ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35462698 

 

 

Senator Teksasu Ted Cruz wygrał w głosowaniu w partii republikańskiej w 

stanie Iowa - pierwszym mającym na celu wyłonić kandydata na prezydenta 

Stanów Zjednoczonych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35468776 

 

 

Hillary Clinton uważa się za zwyciężczynię w stanie Iowa 

(ź) 

http://www.dw.com/de/clinton-erkl%C3%A4rt-sich-zur-siegerin-in-iowa/a-

19017561 

 

 

Unia Europejska wychodzi naprzeciw Wielkiej Brytanii 

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wysłał do 28 państw 

członkowskich propozycje reform Unii Europejskiej 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35462698
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35468776
http://www.dw.com/de/clinton-erkl%C3%A4rt-sich-zur-siegerin-in-iowa/a-19017561
http://www.dw.com/de/clinton-erkl%C3%A4rt-sich-zur-siegerin-in-iowa/a-19017561
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(ź) 

http://www.welt.de/politik/ausland/article151760620/EU-kommt-den-Briten-

weit-entgegen.html 

 

 

W poszukiwaniu wolności; W różnych momentach dziejów kultura, język i 

różnice polityczne prowadzą mieszkańców krajów do decyzji polegającej na 

odłączeniu się od swojego rządu 

Ostatnio przywódcy Katalonii obiecali odłączenie się od Hiszpanii a w 2014 

roku Szkocja przeprowadziła referendum w którym pojawiło się pytanie o 

oddzielenie od Wielkiej Brytanii 

(ź) 

http://www.bbc.com/travel/story/20160128-living-in-places-seeking-freedom 

 

 

Alphabet - bliźniaczy koncern Googla pokonał Apple i został najbardziej 

dochodową spółką po opublikowaniu ostatniego raportu przychodów 

Alphabet osiągnął zysk na poziomie 4,9 miliarda dolarów za czwarty kwartał 

-  to wzrost z 4,7 miliarda rok temu. 

Oznacza to, że firma jest teraz warta około 586 dolarów miliardów w 

porównaniu z Apple, której wartość szacuje się na 535 miliardów dolarów 

 (ź) 

http://www.bbc.com/news/business-35464599 

 

1.II 

BIRMA; Pierwszy wybrany w wolnych wyborach parlament zebrał się pierwszy 

raz od 50 lat rozpoczynając sesję obrad 

Setki nowych posłów głównie z National League for Democracy (NLD), ale 

także z mniejszych partii zostało zaprzysiężonych i zajęło swoje miejsca. 

NLD, na którego czele stoi Aung San Suu Kyi zobył 80% głosów w parlamencie 

w listopadowych wyborach. 

Ale jedna czwarta miejsc jest zarezerwowana dla wojska, które również ma 

kontrolę nad kluczowymi ministerstwami. 

Jednym z głównych zadań parlamentu będzie wybór nowego prezydenta gdyż 

obecna głowa państwa Thein Sein ustępuje w marcu 

http://www.welt.de/politik/ausland/article151760620/EU-kommt-den-Briten-weit-entgegen.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article151760620/EU-kommt-den-Briten-weit-entgegen.html
http://www.bbc.com/travel/story/20160128-living-in-places-seeking-freedom
http://www.bbc.com/news/business-35464599
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35456982 

 

 

Przywódca Czeczeni Ramzan Kadyrov opublikował video na którym przywódca 

opozycji rosyjskiej jest pokazany na celowniku lunety snajpera 

Mikhail Kasyanov były premier jest największym krytykiem prezydenta Rosji 

Władymira Putina w opozycyjnej partii RPR-Parnas. 

Ostatnio R. Kadyrov nazwał krytyków W. Putina "wrogami" i "zdrajcami". 

Rosyjska opozycja nazwała opublikowanie video jako grożenie popełnieniem 

morderstwa. 

Przywódca Czeczeni poinformował, że M. Kasyanov poszukiwał wsparcia 

finansowego w Strasbourgu. 

W marcu ubiegłego roku R. Kadyrov mówił na Instagramie o zabójstwie lidera 

opozycji Borisa Nemtsova w Moskwie. 

W wiadomości bronił jednego z Czeczenów oskarżonych o zabójstwo. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35459613 

 

Wybory w USA 2016 roku; Kandydaci przed głosowaniem w stanie Iowa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35457094 

 

 

Angielscy naukowcy uzyskali zgodę na modyfikację ludzkiego DNA w ludzkich 

embrionach 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-35459054 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35456982
http://www.bbc.com/news/world-europe-35459613
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35457094
http://www.bbc.com/news/health-35459054

