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34    Iran; zniesienie sankcji     

33    Afera lekowa we Francji 

30    Rekordowo niskie ceny ropy naftowej 

24    Ad vocem: teatru politycznego 

22    Komentarz: Chaos bez końca w Republice Mołdawii 

20    Antyrządowe marsze w Polsce 

18    POLSKA; Sondaż: Czy czujemy się bezpieczni? 

28 styczeń (piątek) – 31 styczeń (niedziela) 2016 

31.I 

Konflikt w Syrii: Kilkadziesiąt osób zabitych w pobliżu świątyni Sayyida 

Zeinab 

Świątynia, która jest ważnym obiektem kultu dla muzułmanów Shia była już 

poprzednio celem ataków w lutym ubiegłego roku. 

Da zamachu, w którym zginęło co najmniej 50 osób doszło gdy strona rządowa 

i opozycja zabrały się w Genewie aby rozpocząć rozmowy zmierzające do 

politycznego rozwiązania konfliktu. 

atak do którego przyznało się Państwo Islamskie miał doprowadzić do 

przerwania rozmów informuje UE. 

Niedzielny atak przeprowadziło dwóch samobójców ale niektórzy świadkowie 

mówią o trzech wybuchach. 

W świątyni znajduje się grób jednej z wnuczek proroka Mahometa. Pomimo 

wojny domowej przybywa tam wielu pielgrzymów Shia. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35454359 

 

Kryzys związany z emigrantami; Ponad 10 000 dzieci emigrantów mogło zaginąć 

po przybyciu do Europy w ciągu minionych dwóch lat informują policjanci z 

grup śledczych UE 

Europol informuje, że tysiące z nich zniknęło po dokonaniu rejestracji w 

urzędach emigracyjnych. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35454359
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Ostrzegł, że dzieci i nastolatki mogły zostać porwane w celu świadczenia 

usług seksualnych oraz stało się niewolnikami na skutek działań gangów 

przestępczych. 

Save the children (Uratujmy dzieci) informuje, że do Europy przybyło 26 000 

dzieci emigrantów bez swoich rodziców. 

Władze Włoch ostrzegały w maju 2015, że roku prawie 5000 dzieci zniknęło z 

ośrodka dla uchodźców od minionego lata. 

W październiku władze miasta Trelleborg w południowej Szwecji 

poinformowały, że około 1000 dzieci, które przybyło bez rodziców i 

opiekunów jest zaginionych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35453589 

 

 

Lekarze w Szwajcarii poinformowali, że rozdzielili 8-dniowe siostry 

syjamskie, jak się uważa to najmłodsze dzieci, które udało się rozdzielić 

Bliźniaczki urodzone w grudniu były zrośnięte klatkami piersiowymi i miały 

wspólna wątrobę. 

Szwedzkie media podały, ze lekarze początkowo planowali rozdzielić 

dziewczynki kiedy będą miały kilka miesięcy ale operację przyśpieszono gdy 

pojawiło się zagrożenie życia. 

Operacja miała 1% szans powodzenia. 

Waga dzieci wynosiła 2,2 kg. Jedna z bliźniaczek miała za dużo krwi i 

bardzo wysokie ciśnienie natomiast drugiej krwi brakowało. 

13 - osobowy zespół 10 grudnia pracował 5 godzin aby rozdzielić 

dziewczynki. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35454476 

 

Ad vocem: zachowania imigrantów 

Od wielu miesięcy media bombardują opinię publiczną informacjami o 

tysiącach imigrantów docierających do Europy. Wyspecjalizowani przemytnicy 

reklamują na Faceboku swoje usługi. Za przerzut ludzi na Zachód w łodziach 

lub ciężarówkach pobierają od jednej osoby od 500 do 5500 funtów. Za 5500 

funtów gwarantują dowóz do miejsca przeznaczenia. 

Planując podróż do Europy trzeba przygotować spore środki finansowe w 

postaci walut czy biżuterii i na to często składa się cała rodzina. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35453589
http://www.bbc.com/news/world-europe-35454476
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   Imigranci, którzy już dotarli do Europy, docierają i będą to nadal 

czynić, w większości to muzułmanie. Są całkowicie odmienni od nacji 

europejskich kulturowo, mentalnie i religijnie. W większości słabo 

wykształceni, buńczuczni, negatywnie ustosunkowani do europejskich 

chrześcijan. 

   Cofając się do wieków minionych XV-XVII - już wówczas liczne plemiona 

toczyły wojny i trzykrotnie próbowały najechać na Europę, aby wprowadzić 

islam. 

Armie Mongołów, Tatarów, Kozaków, Turków, ciągle, najeżdżali kolejne kraje 

chcąc poszerzyć terytoria, wprowadzić islam i zdobyć łupy, z których żyli 

do następnej wojny. Siali spustoszenie, zniszczenie, zagładę ludności 

wywołując psychozę strachu. 

   Czyż w obecnym czasie muzułmanie, którzy dotarli do Europy nie mają 

planów rozprawienia się z niewiernymi (chrześcijanami, bo tak ich 

nazywają)? Coraz częściej przywódcy państwa islamskiego nawołują do dżihadu 

(świętej wojny), aby ją podjęli, ci którzy już są w Europie. 

   Według danych ONZ liczba wyznawców islamu przekroczyła liczbę członków 

kościoła rzymsko-katolickiego. Obecnie katolicy stanowią 17 procent 

ludności świata, a muzułmanie 19 procent. Uwzględniając członków kościoła 

prawosławnego i kościołów protestanckich oraz anglikańskich stanowią 33 

procent. Do roku 2050 liczba wyznawców islamu może osiągnąć 1 miliard. 

 Dla wyznawców islamu przewodnikiem i wskazaniem do życia, zachowania i 

postępowania jest święta księga Koran, składająca się ze 114 rozdziałów. Ta 

muzułmańska biblia jest traktowana z dużym szacunkiem i uznaniem. Większość 

wyznawców ściśle przestrzega Koranu. 

    Twórcą islamu był prorok Mahomet urodzony w mieście Mekka (obecnie 

liczy 1 300 mln. mieszkańców i znajduje się w Arabii Saudyjskiej). I tam 

też znajduje się centrum kultu religii Mahometa. Zgodnie z jednym z filarów 

islamu, każdy muzułmanin przynajmniej raz w życiu musi przybyć do Mekki. 

 Początki powstania i szerzenia wiary datują się na rok 622. 

   Najwięcej wiernych tej wiary zamieszkuje na Półwyspie Arabskim, krajach 

Bliskiego Wschodu, Azji Południowo - Zachodniej i w Afryce północnej oraz 

północno - zachodniej. 

   Po dygresji - powrót do tematu zapisanego w tytule. 

Bardzo dziwny i niezrozumiały jest fakt, że agencje polskie, a także 

europejskie dość skąpo przekazują informacje o zachowaniu imigrantów w 

krajach europejskich, w konkretnych miastach i miejscowościach. 

Prawdopodobnie związane to jest z obawą, aby nie narazić się niektórym 

europejskim przywódcom, którzy podjęli nieprzemyślane i nierozsądne 

decyzje. 

   Jednak zdarzają się nagrania z miast europejskich, w których zachowanie 

imigrantów, głównie młodych mężczyzn w wieku 20-30 lat na ulicach szokują. 

Zebrani w grupy liczące kilkadziesiąt a nawet i więcej osób totalnie 

demolują wszystko co znajduje się po drodze. Niszczą, tłuką kijami, 
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wybijają szyby w samochodach i przewracają je, palą kosze. Z uwagi na 

niebezpieczeństwo, nie pojawiają się siły porządkowe aby interweniować. 

   W niektórych miejscowościach w Szwecji, muzułmanie zmuszają tamtejszą 

ludność do przyjęcia islamu - w razie odmowy straszą poderżnięciem gardła a 

w dalszej perspektywie wprowadzeniem szariatu najbardziej konserwatywnej a 

zarazem okrutnej dla nas Europejczyków wersji islamu. 

Między innymi z tego powodu w obawie o życie, w ubiegłym roku wyjechało ze 

Szwecji do innych krajów świata ponad 50 tysięcy osób. 

 Pomimo ukrywania przez media niemieckie incydentów w noc sylwestrową, 

wyszły na jaw zachowania przestępcze i oraz głównie o podłożu seksualnym 

ataki imigrantów na kobiety w Kolonii. Podobne zachowania miały miejsce w 

Austrii i państwach skandynawskich. 

   Przybysze do Europy nie kwapią się do pracy i jakichkolwiek zajęć. 

Osoby, które otrzymały azyl w Szwajcarii w 90 procentach nie podejmują 

pracy, choć mają taka możliwość. Są roszczeniowi i domagają się 

podwyższania zasiłków, aby na co dzień nieźle egzystować. 

   Media informują, że niektórzy imigranci zaczynają wyjeżdżać z Niemiec, 

do krajów z których przybyli. Zawiedli się i nie tak sobie wyobrażali 

egzystencje w niemieckim raju. Ale nie można się łudzić, że masowo zaczną 

wyjeżdżać i wszyscy wyjadą. Duża większość pozostanie na stałe i przybędą 

nowi, gdyż mają jeden cel- utworzyć z wielu państw 

Euro-Arabię. 

(JB) 

 

 

Czy lepiej biegać po bieżni mechanicznej czy na zewnątrz? 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-35399598 

 

30.I 

SZWECJA; Około 100 zamaskowanych ludzi ubranych na czarno zebrało się w 

centrum Sztokholmu aby zaatakować ludzi wyglądających jak emigranci podają 

raporty 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35451080 

 

http://www.bbc.com/news/magazine-35399598
http://www.bbc.com/news/world-europe-35451080
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Niemiecka policja powinna strzelać „jeśli to jest konieczne" do emigrantów, 

którzy nielegalnie przekraczają granice , mówi przywódca prawicowej 

populistycznej partii  - Alternativ fuer Deutschland (AfD) Frauke Petry 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35452306 

 

 

Turcja oskarżyła Rosję o ponowne naruszenie przestrzeni powietrznej i 

ostrzegła, że jeśli to się powtórzy „poniesie konsekwencje" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35449152 

 

 

29.I 

Wybory w Stanach Zjednoczonych 2016: Przeciwnicy Republikanów wyśmiewają 

Donalda Trumpa w związku z jego nieobecnością podczas debaty 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35432315 

 

ONZ informuje, że ma nowe dowody iż żołnierze kontyngentu europejskiego 

molestowali dzieci w Republice Środkowoafrykańskiej 

Mowa jest o dziewczynkach w wieku 14-16 lat, które najprawdopodobniej 

zostały zgwałcone przez gruzińskich żołnierzy UE podczas trwania operacji 

Eufor, podaje ONZ. 

Tymczasem poinformowano, że przestępstwo o charakterze seksualnym popełnili 

żołnierze francuscy, na siedmioletniej dziewczynce i dziewięcioletnim 

chłopcu. 

Oddziały zostały wysłane do Republiki Środkowoafrykańskiej, aby powstrzymać 

przemoc pomiędzy milicją chrześcijańską a bojownikami w dużej mierze 

reprezentowanymi przez muzułmanów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-35437889 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35452306
http://www.bbc.com/news/world-europe-35449152
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35432315
http://www.bbc.com/news/world-africa-35437889
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Bank Japonii ku zdziwieniu wszystkich na swojej giełdzie wprowadził ujemny 

indeks 

Wskaźnik - 0,1 % oznacza, że banki komercyjne będą opodatkowane przez bank 

centralny od posiadanych depozytów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-35436187 

 

Ad vocem : kadry kierowniczej 

W latach 70-tych, kiedy I sekretarzem KC PZPR był Edward Gierek powstał 

projekt w centralnych władzach – aby na wysokie stanowiska państwowe 

powoływać kandydatów zbadanych przez zespół specjalistów. Chodziło o 

wykluczenie u nich osobowości psychopatycznej. Niestety ten projekt upadł i 

nie wszedł w życie 

  Generalnie w niniejszym tekście  nie będzie mowy o osobach, które pełnią 

funkcje kierownicze, a podwładni nie mają do nich zastrzeżeń. Są szefami 

przygotowanymi teoretycznie i praktycznie. Dbają o pracowników, posiadają 

zdolność empatii i obiektywizmu. Umiejętnie rozwiązują wszelkie spory i 

konflikty. 

   Jest jednak pewien procent populacji ludzkiej osób rządnych władzy. Za 

wszelką cenę „ po trupach”, chcą zdobyć siłę i stanowisko albo to wyższe 

lub ewentualnie niższe, w zależności od okoliczności. To oni posiadają 

osobowość psychopatyczną. 

   Specjaliści określają psychopatię jako wrodzone odchylenie od normy w 

zakresie życia popędowego, woli i emocjonalnego. Takie odchylenia człowiek 

może nabyć już po urodzeniu w wyniku uszkodzenia mózgu w wypadku, lub 

wychowując się od małego dziecka w środowisku patologicznym. 

   Według Kevina Duttona z Oksfordu, psychopatę cechuje bezwzględność, 

niski poziom lęku lub jego brak, odporność na stres, niedobór lub brak 

empatii, brak poczucia winy, egocentryzm, egoizm, impulsywność, arogancja, 

niesolidność. 

   Objawy osobowości psychopatycznej można już zauważyć u dzieci w 

przedszkolu, które są agresywne, stosują przemoc wobec rówieśników, nie 

reagują na zakazy czy nakazy. W wieku nastoletnim czy starszym agresja 

staje się silniejsza, potęguje się przemoc. Dochodzi do łamania prawa, 

dokonywania przestępstw różnych kategorii, także tych najcięższych. 

Posiadają skłonności i łatwo wchodzą na drogę alkoholizmu i narkomanii. 

Resocjalizacja (powtórne wychowanie), jest trudna i mało skuteczna, gdyż na 

niektórych nie działa – prośba, ani groźba.  

   Niektóre  osoby w wieku dorastania i dorosłości są sprawne 

intelektualnie i kończą studia wyższe. Będąc na stanowisku kierowniczym 

mają skłonności do manipulowania innymi ludźmi, a także do 

http://www.bbc.com/news/business-35436187
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nieodpowiedzialnego i impulsywnego działania. Cechuje ich przy podejmowaniu 

kluczowych decyzji działanie nie oparte na uczuciach, a czysto wyrachowane. 

Taką osobowość doskonale rozpracował psychiatra amerykański Clekley- nazwał 

takich „psychopatami ukrytymi”. 

 Do pewnego czasu nie zdradzają oni typowych zachowań psychopatycznych. 

Starają się być obowiązkowi, punktualni, uprzejmi. Do akcji wkraczają w 

odpowiednim dla siebie momencie. Jeżeli czują się zagrożeni, potrafią 

różnymi metodami niszczyć psychicznie przeciwnika. Często są to ludzie o 

miłej powierzchowności i uroku osobistego. Funkcjonują w każdym kraju, w 

każdym środowisku, zawodzie, we wszystkich kolorach skóry. 

    Niektórzy w pracy zawodowej na stanowisku kierowniczym, ale także 

pracowniczym, są zdolni do różnych oszustw, przekrętów finansowych, także 

do skandali amoralnych. 

 Jeżeli wiedzą, że taką osobowość posiadają, sprytnie ją ukrywają. Ale są i 

tacy, którzy nie są świadomi, tego bo  nie zostali zdiagnozowani przez 

specjalistę. W niektórych przypadkach postawienie diagnozy jest nader 

trudne. 

   Jest nieszczęściem trafić do zakładu pracy, firmy, w której na 

kierowniczym stanowisku jest szef- psychopata. Niektóre osoby, mało odporne 

na stres, przez mobing przełożonego i inne zachowania doznały różnych 

schorzeń psychicznych i cielesnych. 

   Psychopaci tej kategorii, najczęściej dążą do zdobycia pracy w 

administracji na różnych stanowiskach, najchętniej  na tych wyższych. Znani 

są z historii psychopaci jak Hitler, Stalin i inni, którzy byli przywódcami 

narodu i dowódcami armii. 

   Zaburzenia osobowości, o których mowa są niestety nieuleczalne. 

Czy nie byłoby sensowne i zasadne, aby taki projekt w obecnych czasach 

opracować i wprowadzić w użycie? 

(JB)  

 

Starożytni Babilończycy jako pierwsi wykorzystywali geometrię 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-35431974 

 

22 styczeń (piątek) – 28 styczeń (czwartek) 2016 

 

28.I 

http://www.bbc.com/news/science-environment-35431974
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Nie będzie w lutym rezolucji PE o Polsce 

Konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego zdecydowała w 

czwartek, że na najbliższej sesji PE w lutym nie będzie rezolucji na temat 

Polski po styczniowej debacie o sytuacji w naszym kraju - poinformował 

rzecznik europarlamentu Jaume Duch. 

Według rzecznika decyzja o tym, czy PE będzie głosować nad ewentualną 

rezolucją o sytuacji w Polsce, zapadnie dopiero po zakończeniu prac przez 

Komisję Wenecką Rady Europy, która ma przygotować opinię na temat polskiej 

reformy Trybunału Konstytucyjnego. Opinia ta ma zostać opublikowana w 

marcu. 

19 stycznia w Strasburgu odbyła się debata PE na temat sytuacji w Polsce i 

kontrowersji, jakie wzbudziły reforma Trybunału Konstytucyjnego oraz zmiany 

w ustawie o radiofonii i telewizji. W debacie wzięła udział premier Beata 

Szydło. Początkowo niektóre frakcje w PE - liberałowie, socjaliści i 

Zieloni - chcieli, aby w lutym europarlament głosował nad rezolucją, 

podsumowującą debatę o Polsce. Przeciwne były temu przede wszystkim frakcja 

Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której 

należy PiS, a także Europejska Partia Ludowa (EPL), w której zasiadają PO i 

PSL. 

(ź) 

http://fakty.interia.pl/raporty/raport-unia-europejska/aktualnosci/news-

zrodla-nie-bedzie-w-lutym-rezolucji-pe-o-polsce,nId,2135845 

 

 

 

Emigranci oraz uchodźcy, który przybędą na wyspy greckie zostaną 

natychmiast odesłani z powrotem promem do Turcji zgodnie z planem, który 

zamierza wprowadzić Dania 

Zgodnie z propozycją partii Pracy przywódca Diederik Samsom informuje, że w 

zamian Unia Europejska może przyjąć do 25 000 uchodźców z Turcji 

Ponad 850 000 ludzi przybyło na greckie wyspy z Turcji w ubiegłym roku. 

Plan ma być wdrożony na wiosnę, przed kolejną dużą liczbą osób, które 

napłyną mówi D. Samson. 

W styczniu do Grecji już przybyło 46 000 osób. Większość ucieka przed 

konfliktem w Syrii, Iraku i Afganistanie. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35426927 

 

 

http://fakty.interia.pl/raporty/raport-unia-europejska/aktualnosci/news-zrodla-nie-bedzie-w-lutym-rezolucji-pe-o-polsce,nId,2135845
http://fakty.interia.pl/raporty/raport-unia-europejska/aktualnosci/news-zrodla-nie-bedzie-w-lutym-rezolucji-pe-o-polsce,nId,2135845
http://www.bbc.com/news/world-europe-35426927
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Czy Europejska strefa Schengen bez granic stała się w końcu tylko 

marzeniem? 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/blogs-eu-35424637 

 

 

Na pustkowiach Bośni Państwo Islamskie rekrutuje swoich żołnierzy 

W żadnym europejskim państwie się bojownicy PI nie pozyskują tak wielu 

rekrutów jak w Bośni. 

Odpowiadają za to selafici działający w komórkach terrorystycznych w 

Europie 

 (ź) 

http://www.welt.de/politik/ausland/article151550731/In-Bosniens-Einoede-

rekrutiert-der-IS-seine-Krieger.html 

 

 

 

NIEMCY; Deutsche Bank we Frankfurcie musi pomniejszyć swój budżet o 7 

miliardów 

Jak tego dokonać nie wiadomo. 

W jego kasie brakuje teraz 6,7 miliarda euro. 

(ź) 

http://www.dw.com/de/deutsche-bank-nicht-mal-%C3%BCbernahmetauglich/a-

19009147 

 

 

Były prezydent Wybrzeża Kości Słoniowej zaprzecza oskarżeniom, że popełnił 

zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości - rozpoczął się jego proces 

przed Międzynarodowym Trybunałem ((ICC)) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-35424653 

 

http://www.bbc.com/news/blogs-eu-35424637
http://www.welt.de/politik/ausland/article151550731/In-Bosniens-Einoede-rekrutiert-der-IS-seine-Krieger.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article151550731/In-Bosniens-Einoede-rekrutiert-der-IS-seine-Krieger.html
http://www.dw.com/de/deutsche-bank-nicht-mal-%C3%BCbernahmetauglich/a-19009147
http://www.dw.com/de/deutsche-bank-nicht-mal-%C3%BCbernahmetauglich/a-19009147
http://www.bbc.com/news/world-africa-35424653
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http://www.dw.com/de/ex-pr%C3%A4sident-der-elfenbeink%C3%BCste-beteuert-

seine-unschuld/a-19009076 

 

 

JAPONIA; W związku z oskarżeniami o korupcję minister ekonomii Akira Amari 

poinformował, że poddaje się do dymisji 

Minister niespodziewanie złożył oświadczenie podczas konferencji prasowej w 

Tokio w środę 

Ale zaprzeczył ponownie, że osobiście brał łapówki z firmy budowlanej, jak 

podał do wiadomości jeden z japońskich magazynów prasowych. 

Wydarzenie odbije się na premierze kraju Shinzo Abe. 

Akira Amari, który był ministrem od drugiej połowy 2012 roku był uznawany 

za jednego z najbardziej zaufanych członków parlamentu dla premiera. 

Miał w następnym tygodniu lecieć do do Nowej Zelandii aby podpisać omowę o 

Partnerstwie Transpacyficznym (Trans Pacific Partnership) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35427563 

http://www.dw.com/de/japans-wirtschaftsminister-geht-mit-tr%C3%A4nen/a-

19009115 

 

 

 

POLSKA; Ad vocem : rozgrywek politycznych 

  Od pewnego czasu rozgrywki polityczne w Rzeczypospolitej można śmiało 

nazwać odmianą patologii. Winowajcami są przede wszystkim osoby, które 

utraciły władzę, intratne stanowisko, wpływy w wielu środowiskach. Ale 

także właściciele firm, którzy muszą dzielić się zyskami wspomagając budżet 

państwowy. 

Jest także pewien procent ludzi zagrożonych i obawiających się 

odpowiedzialności karnej za nadużycia, kradzieże, oszustwa i inne 

zachowania naganne, szczególnie gdy słyszą o powołaniu komisji śledczych, 

aby zajęły się wieloma aferami. 

   Powszechnie wiadomo, że sprawowanie władzy demoralizuje. Tym bardziej, 

jeżeli dłużej pełni się określoną funkcję. Bo ma się uznanie  społeczne, 

profity finansowe, układy międzyludzkie. I wreszcie jest się panem i władcą 

w podejmowaniu decyzji tych mądrych i  niemądrych, mając przekonanie, że 

zawsze ma się rację. 

http://www.dw.com/de/ex-pr%C3%A4sident-der-elfenbeink%C3%BCste-beteuert-seine-unschuld/a-19009076
http://www.dw.com/de/ex-pr%C3%A4sident-der-elfenbeink%C3%BCste-beteuert-seine-unschuld/a-19009076
http://www.bbc.com/news/world-asia-35427563
http://www.dw.com/de/japans-wirtschaftsminister-geht-mit-tr%C3%A4nen/a-19009115
http://www.dw.com/de/japans-wirtschaftsminister-geht-mit-tr%C3%A4nen/a-19009115
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   Liczne wystąpienia publiczne znanych polityków, którzy pełnili różne 

funkcje, świadczą, że ich władza zdemoralizowała. Być może za długo byli na 

stanowiskach, a może nie nadawali się do rządzenia.  Z utratą władzy nie 

pogodzą się dopóki będzie trwał obecny układ polityczny. Będą jątrzyć, 

wszystko negować co rządzący czynią. Jeżeli będą bezsilni aby coś zmienić, 

doniosą do Unii Europejskiej, aby ta wywarła nacisk personalny 

doprowadzając do zmian. 

   Liderzy opozycji nawołują społeczeństwo do demonstracji ulicznych. Marzy 

im się powrót do władzy lub jej zdobycie i to jak najszybciej poprzez 

przyśpieszone wybory parlamentarne. 

 Nie pozwalają władzy rządzić i dać kredyt zaufania na pół roku czy na rok 

- czy się sprawdzą i dotrzymają obietnic wyborczych.  

   Na podgrzewanie atmosfery i nastrojów społecznych mają duży wpływ 

wypowiadający się w mediach na temat obecnej sytuacji politycznej – osoby 

różnych zawodów ze stopniami naukowymi. Totalnie manipulują opinię 

publiczną mówiąc prawdę, półprawdę i  nieprawdę.  

Łatwo można zauważyć stronniczość i  niezrozumienie do końca tematu, jakby 

nie posiadali zdolności logicznego myślenia, lub byli sterowani, albo 

opłacani, by mówić tak a nie inaczej. 

   Destabilizowanie kraju przez opozycję może doprowadzić do poważnego 

zagrożenia państwowości polskiej. Trudno przewidzieć i napisać scenariusz 

wydarzeń. 

(JB) 

Czy całkowite wybicie komarów jest dobrym pomysłem? 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-35408835 

Amerykańscy naukowcy nalegają aby Światowa Organizacja Zdrowia podjęła 

pilne działanie w sprawie wirusa Zika, który ich zdaniem „może przyjąć 

formę pandemii" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35425731 

 

27.I 

Domniemany gwałt na 13-letniej dziewczynce narodowości rosyjskiej w 

Berlinie, dokonany rzekomo przez azylantów wywołał antyimigranckie protesty 

ze strony rosyjskiej społeczności mieszkającej w Niemczech 

http://www.bbc.com/news/magazine-35408835
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35425731
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Ale niepokój został wywołany przez rosyjską machinę propagandową. Tysiące 

rosyjskojęzycznej społeczności w Niemczech zaprotestowały na ulicach miast 

niemieckich. 

Na banerach pojawiły się hasła: „Nasze dzieci są w niebezpieczeństwie", 

„Ręce precz od naszych dzieci". 

700 protestantów zebrało się w niedzielę przed kancelarią Angeli Merkel a 

inne demonstracje odbyły się przed domem azylantów w Berlinie i 

południowych Niemczech. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/blogs-eu-35413134 

 

 

NIEMCY; Śmierć jednego z uchodźców 

Jeden z chorych Syryjczyków oczekując na odpowiedź w sprawie udzielenia 

pomocy musiał stać kilka dnie w kolejce do urzędu zajmującego się 

uchodźcami w Berlinie. Zabrano go do szpitala a podczas drogi w kartce 

nastąpiło zatrzymanie akcji serca i doszło do zgonu. 

(ź) 

http://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtling-nach-tagelangem-warten-gestorben/a-

19006987 

 

 

CZECHY; Kanclerz Angela Merkel straciła sympatią 

Tylko 24% Czechów ocenia jej politykę pozytywnie. 

Prezydenta Rosji W. Putina pozytywnie ocenia 37% a prezydenta Węgier - 

W.Orbana nawet 47% ankietowanych 

(ź) 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article151274435/Merkel-unbeliebter-

als-Putin-und-Orban.html 

 

 

Amerykańska policja poinformowała, że aresztowano przywódcę zbrojnej 

milicji, który przebywał w ukryciu w Malheur National Wildlife Refuge w 

stanie Oregon, podczas zdarzenia jedna osoba została zabita 

Ammon Bundy i czterech innych zostało aresztowanych. Jedna osoba został 

ranna. Trzy pozostałe zostały zatrzymane podczas innych incydentów. 

http://www.bbc.com/news/blogs-eu-35413134
http://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtling-nach-tagelangem-warten-gestorben/a-19006987
http://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtling-nach-tagelangem-warten-gestorben/a-19006987
http://www.welt.de/politik/deutschland/article151274435/Merkel-unbeliebter-als-Putin-und-Orban.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article151274435/Merkel-unbeliebter-als-Putin-und-Orban.html
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Członkowie zbrojnej milicji ukryli się w Malheur National Wildlife Refuge, 

aby poprzeć dwóch ranczerów uwięzionych za podpalenie ziemi federalnej. 

Zdaniem rządu milicja zajęła nielegalnie ziemię odbierając ją ranczerom. 

Pozostali członkowie milicji znajdują się wciąż w Malheur National Wildlife 

Refuge w stanie Oregon gdzie FBI przegotowuje obławę. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35416516 

 

 

USA; Donald Trump poinformował, że zbojkotuje ostatnią republikańską debatę 

przed zebraniem kierownictwa partii w Stanie Iowa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35416625 

 

 

 

Irański prezydent Hassan Rouhani w czwartek przybędzie do Francji &#8211; 

będzie to drugi etap jego wizyty w Europie po trzech dniach spędzonych we 

Włoszech 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35416110 

 

 

Władze organizacji odpowiadające za tenis przeprowadzą dochodzenie w 

sprawie praktyk antykorupcyjnych do których doszło wraz z oskarżeniami o 

ustawianie wyników meczów 

(ź) 

http://www.bbc.com/sport/tennis/35416193 

 

26.I 

CHINY; Szwedzki aktywista Peter Dahlin, l. 35 był więziony od początku 

stycznia w związku represjami skierowanymi przeciwko prawnikom i działaczom 

zajmującym się łamaniem praw człowieka 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35416516
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35416625
http://www.bbc.com/news/world-europe-35416110
http://www.bbc.com/sport/tennis/35416193
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W ubiegłym tygodniu pojawił się w mediach chińskich przyznając się do 

złamania prawa przez jego organizację wspierającą wspierającą lokalnych 

chińskich prawników. 

Ambasada Szwecji potwierdziła, że P. Dahlin opuścił Chiny, ale nie podano 

dodatkowych szczegółów. 

Minister spraw zagranicznych Szwecji z zadowoleniem przyjął informację o P. 

Dahlinie ale wyraził zaniepokojenie w sprawie zatrzymania innego 

Szwedzkiego działacza. 

P. Dahlin jest założycielem organizacji Chinese Urgent Action Working Group 

(China Action), która określa siebie jako organizację prawników, której 

zadaniem jest pomoc. 

Pomaga prawnikom bez certyfikatów, którzy zajmują się wsparciem prawniczym 

na terenach wiejskich oraz pomaga bezpośrednio grupom oraz osobom, których 

prawa zostały pogwałcone. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35406911 

 

 

Parlament Danii będzie głosował we wtorek nad wysoce kontrowersyjną 

propozycją według której mają być konfiskowane wartościowe przedmioty osób 

starających się o uzyskanie azylu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35406436 

 

 

KRYZYS w ZWIĄZKU Z UCHODŹCAMI; UE zwiększa presję na Grecję 

(ź) 

http://www.dw.com/de/eu-versch%C3%A4rft-druck-auf-griechenland/a-19003951 

 

 

Pięć Powodów dla których era Angeli Merkel kończy się w Europie 

(ź) 

http://www.welt.de/wirtschaft/article151450620/Fuenf-Gruende-warum-die-

Aera-Merkel-in-Europa-endet.html 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35406911
http://www.bbc.com/news/world-europe-35406436
http://www.dw.com/de/eu-versch%C3%A4rft-druck-auf-griechenland/a-19003951
http://www.welt.de/wirtschaft/article151450620/Fuenf-Gruende-warum-die-Aera-Merkel-in-Europa-endet.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article151450620/Fuenf-Gruende-warum-die-Aera-Merkel-in-Europa-endet.html
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Najwyższy sąd Teksasu oczyścił z zarzutów Planned Parenthood (Planowane 

Rodzicielstwo) po tym kiedy jako klinika dokonując aborcji została 

oskarżona o sprzedaż płodów ludzkich dla osiągnięcia zysku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35405636 

 

 

 

Prokurator Malezji oczyścił premiera Najib Razaka z zarzutów związanych z 

korupcją 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35407017 

 

 

25.I 

POLSKA; Rada Europy zadecydowała, że nie będzie debaty o Polsce 

Wniosek w tej sprawie nie uzyskał wymaganych dwóch trzecich głosów. 

Za przeprowadzeniem debaty zagłosowało 98 delegatów do ZPRE, 89 było 

przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu. 

(ź) 

http://fakty.interia.pl/raporty/raport-unia-europejska/aktualnosci/news-zp-

rady-europy-zdecydowalo-nie-bedzie-debaty-o-polsce,nId,2132856 

 

Szef CSU Hors Seehofer chce zwiększyć nacisk na kanclerz Niemiec Angelę 

Merkel w sprawie szybszego rozwiązania kwestii uchodźców 

(ź) 

http://www.dw.com/de/seehofer-die-wende-muss-kommen/a-19002398 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35405636
http://www.bbc.com/news/world-asia-35407017
http://fakty.interia.pl/raporty/raport-unia-europejska/aktualnosci/news-zp-rady-europy-zdecydowalo-nie-bedzie-debaty-o-polsce,nId,2132856
http://fakty.interia.pl/raporty/raport-unia-europejska/aktualnosci/news-zp-rady-europy-zdecydowalo-nie-bedzie-debaty-o-polsce,nId,2132856
http://www.dw.com/de/seehofer-die-wende-muss-kommen/a-19002398
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Prezydent Afganistanu Ashraf Ghani obiecał „pogrzebać" Państwo Islamskie, 

którego lokalne oddziały starły się z siłami rządowymi oraz ugrupowaniami 

Talibów 

W wywiadzie udzielonym BBC, że PI "nie zjawiskiem wywodzącym się z 

Afganistanu" i że jego zbrodnie "wyalienowały ludzi". 

„Afgańczycy teraz są zmotywowani zemstą" -wyjaśnił. "Oni (PI) doprowadziło 

do konfrontacji ze złymi ludźmi. 

A. Ghani wezwał również do podjęcia działania wymierzonego przeciwko PI na 

szczeblu międzynarodowym. 

"Nie przeczę, że mamy do czynienia z bardzo dużym niebezpieczeństwem" 

powiedział w czasie wizyty na Światowym Centrum Ekonomicznym w szwajcarskim 

Davos 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35395782 

 

 

Miliony osób na wschodzie Stanów Zjednoczonych sprzątają po przejściu 

ogromnej burzy śnieżnej, która sparaliżowała region 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35394742 

 

 

Na skutek frontu zimna, który objął swoim zasięgiem wschodnią Azję umarło 

50 osób (Tajwan) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35397763 

 

24.I 

Zakaz korzystania z samochodów w Nowym Jorku skończył się odkąd wschodnie 

wybrzeże Stanów Zjednoczonych zaczyna odkopywać się z burzy śnieżnej do 

której doszło w weekend 

Ale w Waszyngtonie metro wciąż jest zamknięte i w dalszym ciągu są przerwy 

w kursowaniu samolotów. 

W ciągu minionych dni spadło 103 cm śniegu w wyniku czego zmarło co 

najmniej 6 osób. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35395782
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35394742
http://www.bbc.com/news/world-asia-35397763
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Kolejnych 12 osób zmarło w wyniku wypadków spowodowanych przez burzę 

śnieżną od piątku. 

Burz określana w mediach internetowych jako Snowmageddon i Snowzilla 

kieruje się na wschód ku Oceanowi Atlantyckiemu. 

Zostało nią dotkniętych około 85 milionów osób, elektryczności zostało 

pozbawionych 200 000 ludzi. 

Odwołano około 7000 lotów i zakłócenia będą trwać w następnym tygodniu - 

już odwołano 615 lotów w poniedziałek 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35394742 

 

 

 

Konflikt w Syrii; Siły rządowe informują, że zajęły ostatnie główne miasto 

pozostające dotąd w rękach rebeliantów w prowincji Latakia na zachodzie 

kraju 

Telewizja poinformowała, że Rabia, która znajdował się w rękach rebeliantów 

przez cztery lata zostało zdobyta przez armię "oraz ochotnicze siły 

obronne" 

Zdaniem Observatory for Human Rights kluczową rolę odbicia rabii odegrały 

ataki powietrzne sił rosyjskich. 

Rabia był już wcześniej w rękach różnych ugrupowań w tym fronu al-Nusra 

odłamu Al-Kajdy. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35395328 

 

 

Iran zamierza kupić samoloty Boeinga chcąc unowocześnić swoją flotę 

powietrzną po zniesieniu sankcji gospodarczych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-35394835 

 

 

POLSKA; Sondaż: Czy czujemy się bezpieczni? 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35394742
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35395328
http://www.bbc.com/news/business-35394835
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   W jednym z większych miast w Polsce - Polski Portal przeprowadził sondaż 

uliczny.  

Zostało postawione pytane:  Czy pani/pan, czuje się na co dzień  

bezpiecznie ? 

   Potrzeba bezpieczeństwa, to jedna z najważniejszych potrzeb psychicznych 

człowieka. Powinna nam towarzyszyć przez całe życie, od urodzenia do końca 

życia. 

Jej brak, może doprowadzić do różnych następstw. 

   Człowiek może odczuwać lęk lub strach przed kimś lub przed czymś – nie 

zawsze można dokładnie sprecyzować. Jeżeli w dłuższej perspektywie będzie 

odczuwał zagrożenie i żył w ciągłym stresie – doprowadzić to może do 

zaburzeń i schorzeń organizmu. 

Można by się jeszcze wgłębiać w teoretyczne rozważania, ale jak to wygląda 

w praktyce? 

 

Na naszą sondę kilkadziesiąt osób w rożnym wieku i płci udzieliło różnych 

odpowiedzi. Z tego względu wymaga to poklasyfikowania. 

   Osoby w starszym wieku, zdecydowanie odpowiedziały, że nie czują się 

bezpiecznie, z powodu wielu zagrożeń w rożnym miejscu ( na ulicy, parku, 

autobusie, pociągu, sklepie a nawet w mieszkaniu), niezależnie od pory dnia 

i nocy. 

   Druga grupa w wieku średnim odpowiedziała, iż czuje się bezpiecznie w 50 

procentach- dopóki ktoś ich nie napadnie, pobije, okradnie, oszuka. 

   Trzecią grupę stanowiły osoby młode poniżej dwudziestego roku życia – w 

tym przedziale wiekowym osoby czują się raczej bezpiecznie. Wyjątkiem są 

szkoły, w których dochodzi do przemocy, wymuszeń pieniędzy czy nachalności 

w zachowaniu dilerów, sprzedających środki odurzające. 

   Przy odpowiedziach osób wieku starszego i średniego można było usłyszeć 

wiele uwag pod adresem instytucji, które powinny strzec porządku, 

dyscypliny i bezpieczeństwa na ulicach.  

Brakuje patroli, tak w dzień oraz godzinach wieczorowo – nocnych. 

Interweniują tylko w przypadkach wydarzeń kiedy człowiek został napadnięty, 

pobity czy okradziony. 

 Zainstalowany monitoring w centralnych punktach miasta jest tylko 

półśrodkiem i mało skuteczny. 

   Były jeszcze inne wypowiedzi związane m.in. z imigrantami, którzy mogą 

zostać w przyszłości  rozlokowani na terenie Polski. Osoby wskazywały na 

obrazy zagrożenia z ich strony pod kątem przekazów medialnych z innych 

krajów. 

(JB) 
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W jaki sposób ćwiczyć mądrze? 

(ź) 

http://www.bbc.com/future/story/20160122-how-to-exercise-smarter 

 

 

Podstępny sposób w jaki sokoły kontrolują umysły swoich ofiar 

(ź) 

http://www.bbc.com/earth/story/20160124-falcons-can-control-their-preys-

minds 

 

 

23.I 

Tysiące Polaków wzięły udział w marszach w Warszawie i innych miastach aby 

zaprotestować przeciwko planom konserwatywnego rządu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35392526 

 

 

Stany Zjednoczone: Ogromna zamieć śnieżna całkowicie sparaliżowała Nowy 

Jork 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35392008 

 

 

Milioner - były burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg myśli o 

wystartowaniu w wyborach prezydenckich - informują media amerykańskie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35392989 

 

 

http://www.bbc.com/future/story/20160122-how-to-exercise-smarter
http://www.bbc.com/earth/story/20160124-falcons-can-control-their-preys-minds
http://www.bbc.com/earth/story/20160124-falcons-can-control-their-preys-minds
http://www.bbc.com/news/world-europe-35392526
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35392008
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35392989
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Amerykański przedsiębiorca  Jeff Bezos ponownie wystrzelił swoją rakietę 

New Shepard 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-35391326 

 

22.I 

Francuski premier Manuel Valls ostrzegł, że europejski kryzys emigracyjny 

jest dużym zagrożeniem dla Unii Europejskiej 

M. Valls powiedział BBC, że Europa nie może przyjąć wszystkich emigrantów 

uciekających przed co nazwał okropnymi  wojnami z Iraku i Syrii. „W 

przeciwnym razie” – powiedział, „dojdzie do pełnej destabilizacji naszych 

społeczeństw”.  Ponad jeden milion emigrantów, głównie uchodźców przybyło 

do Europy w minionym roku, wielu z nich odbywając niebezpieczną podróż. W 

piątek co najmniej 21 ludzi zginęło kiedy ich łódź zatonęła w pobliżu 

greckich wysp. Premier Francji powiedział, że we Francji zostanie utrzymany 

obecny stan podwyższonego alarmu aż do momentu kiedy „totalna i globalna 

wojna” przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu nie zakończy się. Działania te 

zostały podjęte po atakach dokonanych przez PI na Paryż 13 listopada i 

następnie wydłużone o 3 miesiące. Stan podwyższonej gotowości zostanie 

utrzymany do 28 lutego. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35375303 

 

 

Emigrantom przybywającym do Finlandii zaoferuje się kursy na których 

zapoznają się z wartościami, według których należy odnosić się do kobiet 

 Zatroskany wzrostem przypadków ataków o charakterze seksualnym w kraju 

rząd chce się upewnić, że ludzie pochodzący z bardzo konserwatywnych kultur 

będą umieli zachować się w ich nowym domu  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-35353310 

 

 

USA; Miliony ludzi przygotowują się do zamieci śnieżnej w rejonie 

Waszyngtonu i Mid-Atlantic 

http://www.bbc.com/news/science-environment-35391326
http://www.bbc.com/news/world-europe-35375303
http://www.bbc.com/news/magazine-35353310
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Ponad 50 milionów ludzi zostało ostrzeżonych przed „potencjalnie 

paraliżującą burzą śnieżną w piątek wieczorem, która przyniesie opady 

śniegu na poziomie 60 centymetrów. 

 (ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35374741 

 

 

Korea Północna aresztowała studenta amerykańskiego za dokonanie „wrogiego 

aktu” 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35379583 

 

 

Opublikowanie w sieci filmu, w którym tańczy (taniec Maorysów) pana młoda z 

Nowej Zelandii, doprowadziło ją do płaczu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35378875 

 

 

PRZEGLĄD MEDIÓW;  Dogadajcie się z tym Trybunałem!, Rafał Ziemkiewicz 

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego to niezły, mówiąc prawniczym językiem, 

"kazus", by pokazać, jak można sprawę propagandowo zafałszować 

(ź)  

http://fakty.interia.pl/felietony/ziemkiewicz/news-dogadajcie-sie-z-tym-

trybunalem,nId,2022812 

 

Komentarz: Chaos bez końca w Republice Mołdawii 

(ź) 

http://www.dw.com/de/kommentar-chaos-ohne-ende-in-der-republik-moldau/a-

18996245 

 

 

„Życzcie mi państwo chociaż szczęścia" 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35374741
http://www.bbc.com/news/world-asia-35379583
http://www.bbc.com/news/world-asia-35378875
http://fakty.interia.pl/felietony/ziemkiewicz/news-dogadajcie-sie-z-tym-trybunalem,nId,2022812
http://fakty.interia.pl/felietony/ziemkiewicz/news-dogadajcie-sie-z-tym-trybunalem,nId,2022812
http://www.dw.com/de/kommentar-chaos-ohne-ende-in-der-republik-moldau/a-18996245
http://www.dw.com/de/kommentar-chaos-ohne-ende-in-der-republik-moldau/a-18996245
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„Pańskie rozwiązanie też nie jest bez ryzyka": Protokół odwiedzin kanclerz 

Niemiec w swojej frakcji w Kreuth pokazuje ją jako petentkę która znalazła 

się w ogniu krzyżowych pytań. Polityk CSU domaga się jej dymisji 

(ź) 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article151316650/Wuenschen-Sie-mir-

wenigstens-Glueck.html 

15 styczeń (piątek) – 21 styczeń (czwartek) 2016 

 

21.I 

Na europejskich rynkach doszło do stabilizacji po odnotowaniu spadków 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-35369638 

 

 

Prezydent Putin prawdopodobnie zaaprobował zamordowanie Litwinienki 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-35370819 

 

 

Nowe dane z Brazylii pokazują wzrost przypadków urodzeń dzieci z 

nienormalnie małymi głowami, których matki zostały zarażone wirusem Zika 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35368401 

 

 

Zdaniem amerykańskich astronomów są silne dowody, że w naszym systemie jest 

dziewiąta planeta, która ma swoją orbitę znacznie dalej niż karłowaty 

Pluton 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-35365323 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article151316650/Wuenschen-Sie-mir-wenigstens-Glueck.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article151316650/Wuenschen-Sie-mir-wenigstens-Glueck.html
http://www.bbc.com/news/business-35369638
http://www.bbc.com/news/uk-35370819
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35368401
http://www.bbc.com/news/science-environment-35365323
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20.I 

Ad vocem: teatru politycznego 

   Początek roku 2016 rozpoczął się teatrem politycznym. Przedstawienie 

rozgrywało się na arenie europejskiej. Tematem przestawienia był „osąd”  

Polski, a właściwie przedstawicieli władz. Miejscami spektaklu była 

Bruksela i Strasburg, czyli siedziby Unii i Komisji Europejskiej.  

Ile osób było zaangażowanych w przygotowanie scenariusza, co miało się 

wydarzyć, jakie miały być dalsze skutki - tego się nie dowiemy, bo wszystko 

odbywało się za kulisami i płynęło różnymi kanałami. 

   Na szczególny komentarz zasługuje prawie 3-godzinne przedstawienie – 

debata w Strasburgu w dniu 19 stycznia 2016 roku. To wydarzenie przejdzie 

do historii i będzie wielokrotnie przypominane oraz komentowane. 

   Przedstawiciel polskiego rządu premier Beata Szydło była głównym aktorem 

w Komisji Europejskiej w Strasburgu. Natomiast ogół aktorów reprezentowali 

przedstawiciele różnych frakcji, komisarze i europosłowie z innych państw, 

także z Polski. 

Tematem debaty, było wytłumaczenie się w imieniu polskiego rządu z 

ostatnich działań w kwestii Trybunału Konstytucyjnego i ustawy medialnej. 

Były wypowiedzi władz komisji i poszczególnych komisarzy. Wypowiadali się 

pozytywnie i negatywnie. Była krytyka i zacietrzewienie niektórych 

komisarzy, szczególnie niemieckich. Ale były także wypowiedzi popierające 

ekipę rządzącą i słuszność w przeprowadzaniu reform. 

 Aby nie wtrącały się struktury unijne do państwa suwerennego, które samo 

sobie poradzi w rozwiązywaniu problemów.  

   Poza problematyką polską, padały wypowiedzi dotyczące imigrantów, z 

którym to problemem Europa i Unia Europejska do tej pory nie poradziła 

sobie. Padały słowa o dominacji niemieckiej w Unii, o skandalicznych 

wypowiedziach niektórych przedstawicieli pod adresem Polski. Po 

gestykulacji, tonie wypowiedzi zaangażowaniu w tematyce, niektórzy 

komisarze zachowywali się nader emocjonalnie. 

   Na szczególną uwagę zasługuje główny aktor, czyli premier Beata Szydło. 

Pomimo „krzyżowego ataku”, różnych wypowiedzi, zachowała spokój, używała 

stonowanych i merytorycznych wypowiedzi, kultury politycznej, nikogo  nie 

obrażała. 

Starała się wytłumaczyć i poinformować zebranych, dlaczego rząd, którym 

kieruje wprowadza reformy. Że konstytucja, demokracja i media w Polsce nie 

są zagrożone, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem i procedurami 

Unijnymi. 

 W kilku wystąpieniach premier Beata Szydło zaakcentowała, że ta debata 

była niepotrzebna, że Unia Europejska ma ważniejsze sprawy do załatwiania. 
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Polska jest krajem suwerennym i sama sobie poradzi w rozwiązywaniu swoich 

spraw. To wystąpienie Beaty Szydło większość korespondentów i polityków w 

kraju i za granicą ocenia pozytywnie. Starała się obronić dobre imię Polski 

i chyba się jej to udało. 

   Choć po debacie wszystkie strony pozostały przy swoich stanowiskach, 

zapewne z tego przedstawienia wyciągną odpowiednie wnioski.  

   Czy w związku z debatą, będzie podjęta jakaś rezolucja przez Komisję - 

decyzja zapadnie w dniu 21 stycznia 2016 roku. 

(JB) 

 

PRZEGLĄD MEDIÓW: Die Welt – „Jestem Europejką, ale przede wszystkim Polką" 

Parlament Europejski debatuje nad kwestią postawiona przez Komisję 

Europejską i określoną jako "zagrożenie dla państwa prawa w Polsce. 

Premier Beata Szydło broni swojego kraju. 

(ź) 

http://www.welt.de/politik/ausland/article151209102/Ich-bin-Europaeerin-

aber-vor-allem-Polin.html 

 

PAKISTAN; W wyniku ataku na uniwersytet w mieście Charsadda w północno - 

zachodniej części kraju zginęło 14 osób w tym 4 napastników 

Prawie trzy godziny po ataku przedstawiciel armii poinformował, że doszło 

do zakończenia wymiany ognia, ale wojsko dokonało przeszukania campusu 

uniwersyteckiego Bacha Khan. 

Nie wiadomo czy było więcej napastników. 

W 2014 roku w szkole w pobliskim mieście Peszewarze talibscy bojownicy 

zabili ponad 130 uczniów. 

Charsadda jest około 50 kilometrów od miasta 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35359072 

 

 

Magazyn propagandowy bojowników Państwa Islamskiego potwierdził, że 

brytyjski bojownik znany jako Jihadi John zginął w wyniku ataku dronu w 

listopadzie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-35358101 

http://www.welt.de/politik/ausland/article151209102/Ich-bin-Europaeerin-aber-vor-allem-Polin.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article151209102/Ich-bin-Europaeerin-aber-vor-allem-Polin.html
http://www.bbc.com/news/world-asia-35359072
http://www.bbc.com/news/uk-35358101


  POLSKI PORTAL 1-31 styczeń  2016                                                                                                                                           nr 1  (34)                                                                                                                                                        
26 
 

 

 

Zdrajcy, szakale, podli liberałowie to tylko kilka możliwości wyboru na 

opisanie opozycji Rosji, która wyłania się ostatnio w wojnie słownej, która 

coraz bardziej się zaostrza 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35357238 

 

 

USA; Republikański kandydat na prezydenta Donald Trump dostał poparcie od 

Sary Palin populistycznej byłej gubernator Alaski, która była kandydatem 

republikanów na wiceprezydenta w 2008 roku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35358209 

 

 

Naukowcy z Korei Północnej wynaleźli alkohol, który nie powoduje kaca - 

podaje Pyongyang Times 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35353010 

 

Lokaje zarabiają 150 000 dolarów rocznie 

(ź) 

http://www.bbc.com/capital/story/20160119-the-servants-making-150000-a-year 

 

19.I 

CHINY; Wzrost gospodarczy w 2015 roku był na poziomie 6,9 % w porównaniu z 

7,3% rok wcześniej - to najniższy wzrost od 25 lat 

Gospodarczy wzrost Chin uważany za oś napędzającą globalną gospodarkę jest 

głównym zmartwieniem na całym świecie. 

Pekin oficjalnie ustalił za cel wzrostu na poziomie "około 7%" jako drugiej 

największej gospodarki na świecie. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35357238
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35358209
http://www.bbc.com/news/world-asia-35353010
http://www.bbc.com/capital/story/20160119-the-servants-making-150000-a-year
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Chiński premier Li Keqiang powiedział, że słabszy wzrost może być do 

zaakceptowania tak długo jak powstają nowe miejsca pracy 

Zdaniem analityków jakikolwiek wzrost powyżej 6,8% może wymagać dalszej 

ekonomicznej stymulacji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-35349576 

 

 

Organizacja praw człowieka Amnesty oskarżyła firmy Apple, Samsung i Sony o 

to, że nie sprawdzają czy minerały, które wykorzystuje do produkcji sprzętu 

nie są wydobywane przez dzieci 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/technology-35311456 

 

 

 

Korea Południowa wprowadziła nowe surowsze prawo przeciwko pasażerom 

podróżującym samolotami, którzy zakłócają lot 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35349618 

 

 

NIEMCY; Minister ds. rodziny Manuela Schwesig chce pozyskać 10 milionów 

euro które by zostały przeznaczone dla osób, instytucji i in. które 

zaopiekowały by się uchodźcami 

(ź) 

http://www.dw.com/de/schwesig-will-25000-fl%C3%BCchtlings-paten-

unterst%C3%BCtzen/a-18988570 

 

 

 

Austria domaga się ustanowienia górnego pułapu dla uchodźców 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-35349576
http://www.bbc.com/news/technology-35311456
http://www.bbc.com/news/world-asia-35349618
http://www.dw.com/de/schwesig-will-25000-fl%C3%BCchtlings-paten-unterst%C3%BCtzen/a-18988570
http://www.dw.com/de/schwesig-will-25000-fl%C3%BCchtlings-paten-unterst%C3%BCtzen/a-18988570
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http://www.dw.com/de/%C3%B6sterreich-verlangt-obergrenze-f%C3%BCr-

fl%C3%BCchtlinge/a-18988202 

 

 

KRYZYS NA UKRAINIE; Sztab DNR(Donieckiej Republiki Ludowej) oświadczył że 

ich przeciwnicy 8 razy w ciągu doby naruszyli złamali rozejm 

„W ciągu minionej doby przeciwnik osiem raz ostrzelał terytorium republiki. 

Obstrzałom zostały poddane zamieszkane tereny: Zajcewa, Staromichajłowki i 

Spartaka. W sumie wystrzelono 19 pocisków kalibru 82 mm i wystrzelono 60 

pocisków z innego rodzaju broni (SPG i AGS) " -powiedział we wtorek 

dziennikarzom naczelnik sztabu oddziału ochotniczego samozwańczej 

Donieckiej Republiki Ludowej Eduard Basurin. 

(ź) 

http://ria.ru/world/20160119/1361869874.html 

 

 

 

Ludzkość jest zagrożona z powodu działań, które sama prowadzi uważa 

profesor Stephen Hawking 

Wskazuje m.in. na wojnę nuklearną, globalne ocieplenie oraz genetycznie 

zmienione wirusy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-35344664 

 

www.bbc.com/worldserviceradio 

 

 

Wyspa Tonaga znajdująca się na Oceanie Spokojnym jest miejscem gdzie 

mieszkają najbardziej otyli ludzie na świecie 

Aż 40% populacji ma cukrzycę i długość życia ciągle tam spada. Jednym z 

głównych powodów jest tanie, tłuste mięso - baranina importowana z Nowej 

Zelandii 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-35346493 

 

http://www.dw.com/de/%C3%B6sterreich-verlangt-obergrenze-f%C3%BCr-fl%C3%BCchtlinge/a-18988202
http://www.dw.com/de/%C3%B6sterreich-verlangt-obergrenze-f%C3%BCr-fl%C3%BCchtlinge/a-18988202
http://ria.ru/world/20160119/1361869874.html
http://www.bbc.com/news/science-environment-35344664
http://www.bbc.com/worldserviceradio
http://www.bbc.com/news/magazine-35346493
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Kraje w których jest najwięcej ludzi otyłych (ź: Lancet) 

 

 

Gitarzysta zespołu Eagles Glen Frey zmarł w wieku 67 lat 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35349025 

 

18.I 

NIEMCY; W sprawie polityki dotyczącej uchodźców CSU znowu stawia kontrę 

Były szef ugrupowania Edmund Stoiber daje kanclerz Angeli Merkel czas do 

marca. W Monachium CSU chce doprowadzić do zmiany konstytucji 

(ź) 

http://www.dw.com/de/csu-wieder-auf-konfrontationskurs/a-18986048 

 

Austriacki rząd 20 stycznia podejmie decyzję w sprawie obrony swoich granic 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35349025
http://www.dw.com/de/csu-wieder-auf-konfrontationskurs/a-18986048
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(ź) 

http://ria.ru/world/20160118/1361399603.html 

 

Iran potępił nowe sankcje nałożone przez USA w związku z jego programem 

rakiet balistycznych 

Sankcje nie mają „prawnego i moralnego uzasadnienia" powiedział rzecznik 

ministra spraw zagranicznych. 

Do takiego kroku ze strony USA doszło dzień po tym kiedy zostały zniesione 

międzynarodowe sankcje w związku irańskim programem jądrowym 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35340663 

 

 

MAROKO; Władze poinformowały, że aresztowano Belga marokańskiego 

pochodzenia który ma bezpośrednie powiązania z napastnikami i zamachowcami 

odpowiedzialnymi za ataki w Paryżu 

W wyniku ataku we Francji 313 listopada zginęło 130 osób 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-35346332 

 

 

Podczas ćwiczeń w Alpach na skutek zejścia lawiny zginęło pięciu żołnierzy 

francuskich 

Lawina zeszła w pobliżu Valfrejus niedaleko od francusko-włoskiej granicy 

gdzie ćwiczyło 50 żołnierzy. 

W ubiegłym tygodniu dwóch uczniów i turysta ukraiński zostało zabitych 

przez lawinę w Les Deux Alpes 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35346453 

 

 

Kuracja lekarstwami antyrakowymi daje zadziwiająco dobre rezultaty u 

pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane 

(ź) 

http://ria.ru/world/20160118/1361399603.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35340663
http://www.bbc.com/news/world-africa-35346332
http://www.bbc.com/news/world-europe-35346453
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http://www.bbc.com/news/health-35065905 

 

 

Ropa naftowa tak tania jak przed 13 laty 

(ź) 

http://www.dw.com/de/%C3%B6l-so-billig-wie-vor-13-jahren/a-18985991 

 

 

Japonia wznawia stosunki gospodarcze z Iranem po zniesieniu sankcji 

nałożonych na kraj 

(ź) 

http://ria.ru/world/20160118/1361397580.html 

 

 

Clinton kontra Sanders: Retoryka i notowania są coraz większe 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35340631 

 

 

Czym są Muscae volitantes (z łac. „latające muchy") w oku 

(ź) 

http://www.bbc.com/future/story/20160113-why-do-you-get-eye-floaters 

 

17.I 

SYRIA; Według raportów bojownicy z Państwa Islamskiego w czasie krwawego 

ataku na wschodnie miasto Deir al-Zour porwali 400 osób 

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało, że ludzie zostali 

porwani z terenów w  północno-wschodniej części miasta. 

Wcześniej Obserwatorium poinformowało, że co najmniej 135 osób zostało 

zabitych podczas ataku na Deir al - Zour. 85 osób z nich to cywile a 50 to 

bojownicy prorządowi. 

http://www.bbc.com/news/health-35065905
http://www.dw.com/de/%C3%B6l-so-billig-wie-vor-13-jahren/a-18985991
http://ria.ru/world/20160118/1361397580.html
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35340631
http://www.bbc.com/future/story/20160113-why-do-you-get-eye-floaters
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Obserwatorium informuje, że obecnie PI kontroluje 80 procent miasta ale 

około 200 000 osób, żyje w stanie oblężenia na terenach znajdujących się 

pod kontrolą sił rządowych. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35337440 

 

 

Media internetowe w Burkina Faso apelują o uwolnienie Australijczyków 

Para lekarzy Ken i Jocelyn Elliott  zostali porwanie tego samego dni w 

stolicy kraju. 

Porwane małżeństwo, które jest w wieku 80 lat w mieście Djiibo w pobliżu 

Mali zbudowało w latach 70-tych ośrodki medyczne. 

Mieszkańcy lokalni uruchomili na Facebooku stronę na której zamieścili 

informacje dotyczące uwolnienia. 

Nie wiadomo czy ich porwanie jest związane z piątkowym atakiem Al-kaidy w 

stolicy Ouagadougou 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-35337030 

 

POLSKA; Ad vocem: podatku bankowego 

   W Państwie polskim doszło do kolejnych reperkusji. Tym razem sprawa 

dotyczy podatku bankowego. Parlament uchwalił ustawę o podatku bankowym, 

który będzie obowiązywał od 1 lutego 2016 roku w wysokości 0.44 procent 

wartości aktywów. 

   Opodatkowane zostały banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, 

oddziały instytucji kredytowych, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, 

spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe oraz firmy pożyczkowe. 

   Na terytorium Polski funkcjonuje 55 banków komercyjnych i 600 banków 

spółdzielczych.  

Banki z udziałem kapitału zagranicznego stanowią 75 procent ogółu. 

   Stosując zasadę sprawiedliwości i uczciwości, słusznie rozwiązano 

problem, który powinien być załatwiony wiele lat wcześniej. 

 Banki z kapitałem zagranicznym bogaciły się, a zarobione pieniądze w 

miliardach były wywożone do krajów macierzystych, w różnej walucie. Nie 

były obciążone podatkiem, przez co zubożał budżet RP. 

Każdy myślący uzna, że takie rozwiązanie było niesprawiedliwe, wręcz 

nieetyczne. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35337440
http://www.bbc.com/news/world-africa-35337030
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    Ale nie trzeba było długo czekać na odzew po nałożeniu podatków. 

 Międzynarodowa agencja ratingowa obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej 

Polski. Skutkiem tego waluta złotego znacznie straciła na wartości. 

Z pewnością jest to rozgrywka polityczna, aby ukarać władze i społeczeństwo 

polskie. 

   Czego jeszcze można się spodziewać od nieprzyjaznych  instytucji 

międzynarodowych? 

(JB) 

 

Iran „otworzył nowy rozdział" w swoich kontaktach ze światem powiedział 

prezydent Hassan Rouhani kilka godzi po tym kiedy zostały zniesione 

międzynarodowe sankcje w związku z programem jądrowym kraju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35336707 

Kluczowy dowód w sprawie napaści seksualnej, o która jest oskarżony Bill 

Cosby został zakwestionowany, czytamy w raportach 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-35337078 

 

 

Dlaczego te ręcznie robione buty są takim luksusem 

(ź) 

http://www.bbc.com/capital/story/20160115-bespoke-shoes-the-perfect-fit-

for-your-feet 

 

16.I 

FRANCJA; Po zaaplikowaniu próbnego lekarstwa 90 osobom we Francji jedna 

osoba umarła a 5 przebywa w szpitalu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35320895 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35336707
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-35337078
http://www.bbc.com/capital/story/20160115-bespoke-shoes-the-perfect-fit-for-your-feet
http://www.bbc.com/capital/story/20160115-bespoke-shoes-the-perfect-fit-for-your-feet
http://www.bbc.com/news/world-europe-35320895
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BURKINA FASO; W luksusowym hotelu zabito cudzoziemców 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-35332792 

 

 

IRAN; Międzynarodowe sankcje nałożone na kraj dzisiaj zostaną zniesione, 

poinformował minister spraw zagranicznych Javad Zarif 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35330064 

 

 

 

TAJAWAN; Tsai Ing-wen została wybrana jako pierwsza kobieta prezydent 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35333647 

 

 

Miasto, w którym 80% ludzi mieszka pod ziemią 

(ź) 

http://www.bbc.com/travel/story/20151218-where-80-of-people-live-

underground 

 

15.I 

Policja w Indonezji zidentyfikowała czterech z pięciu atakujących w 

Dżakarcie wymieniając jednego z nich który był skazanym policjantem 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35320352 

 

 

Czy w Belgii powstał system apartheidu? 

http://www.bbc.com/news/world-africa-35332792
http://www.bbc.com/news/world-europe-35330064
http://www.bbc.com/news/world-asia-35333647
http://www.bbc.com/travel/story/20151218-where-80-of-people-live-underground
http://www.bbc.com/travel/story/20151218-where-80-of-people-live-underground
http://www.bbc.com/news/world-asia-35320352
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-35311422 

 

 

Bojownicy z ugrupowania Al-Shabab zaatakowali bazę Unii Afrykańskiej w 

Somalii, mówi się o kilkudziesięciu zabitych żołnierzach 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-35321522 

 

 

Wirus Ebola; W Liberii doszło do zachorowania jednej osoby 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-35320363 

 

 

USA; Debata Republikanów: zwycięzcy i przegrani 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-33531618 

 

8 styczeń (piątek) – 14 styczeń (czwartek) 2016 

 

14.I  

W stolicy Indonezji Dżakarcie doszło do serii wybuchów oraz do strzałów 

Co najmniej sześć osób zginęło w wyniku wybuchów informuje policja, do 

których doszło m.in. w centrum handlowym blisko biur ONZ. 

Zdaniem policji co najmniej czterech podejrzanych napastników nie zyje. Nie 

wiadomo kto stoi za zamachem. 

Prezydent Joko Widodo wezwał do spokoju ale potępił „akt terroru”. 

http://www.bbc.com/news/magazine-35311422
http://www.bbc.com/news/world-africa-35321522
http://www.bbc.com/news/world-africa-35320363
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-33531618
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„Wszyscy opłakujemy opłakujemy osoby, które zginęły, ale także potępiamy 

czyn, który został popełniony, aby zniszczyć bezpieczeństwo  i pokój oraz 

zasiał terror wśród naszych obywateli” - powiedział  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35309195 

 

 

TURCJA; W pobliżu głównej kwatery policji w pobliżu Diyarbakir doszło do 

eksplozji bomby umieszczonej w samochodzie pułapce w wyniku czego zginęło 

pięć osób a 39 zostało rannych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35308750 

 

 

 

Spadły ceny akcji azjatyckich co nastąpiło po masowych wyprzedażach na Wall 

Street wprowadzając tym samym nerwowość pośród inwestorów  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-35308962 

 

 

Prezydent Barak Obama używa „sztuczki rycerzy Jedi” i przyznaje się do 

niepowodzeń 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35256156 

 

13.I 

Iran uwolnił 10 amerykańskich żeglarzy przetrzymywanych za wpłynięcie na 

jego wody terytorialne 

Zostali zatrzymani we wtorek po tym jak ich dwie jednostki uległy wypadkowi 

podczas misji treningowej w Zatoce Perskiej. 

Media kraju poinformowały, że grupa została uwolniona na wodach 

terytorialnych po przeprosinach. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35309195
http://www.bbc.com/news/world-europe-35308750
http://www.bbc.com/news/business-35308962
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35256156
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Wydarzenie miało miejsce w momencie kiedy Stany Zjednoczone i Iran próbują 

zawrzeć porozumienie w sprawie irańskiego programu jądrowego. 

Wtargnięcie na wody terytorialne było „nie zamierzone” podają media krajowe 

cytując Straż Rewolucyjną. 

„Doszliśmy do wniosku, że wpłynięcie Amerykanów na nasze wody terytorialne” 

nie było wrogim działaniem albo w celach szpiegowskich” – powiedział w 

telewizji uards, generał Straży Ali Fadavi. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35300019 

 

Obama wskazuję na siłę Stanów Zjednoczonych  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35299364 

 

 

USA; Pracownicy mogą czytać prywatne maile wysłane przez oprogramowanie do 

prowadzenia chatu oraz kont pocztowych wysłanych w czasie godzin pracy – 

taki jest werdykt sądu (European Court of Human Rights) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/technology-35301148 

 

Komisja Europejska przeprowadziła w środę dyskusję o sytuacji w Polsce i 

kontrowersjach, jakie wywołały ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz 

radiofonii i telewizji. Podczas konferencji prasowej, pierwszy 

wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans poinformował, że KE rozpoczyna 

wstępną ocenę sytuacji wokół zmian w Trybunale Konstytucyjnym w ramach 

unijnej procedury państwa prawa. - Naszym celem jest racjonalne rozwiązanie 

problemów z Polską, a nie oskarżanie czy wdawanie się w polemikę - 

powiedział. 

(ź) 

http://fakty.interia.pl/raporty/raport-unia-europejska/aktualnosci/news-

komisja-europejska-rozpoczyna-procedure-panstwa-prawa-wobec-,nId,1953519 

 

Sejm rozpoczął obrady od informacji premier Beaty Szydło ws. polityki 

zagranicznej. Takie ustalenie zapadło na środowym posiedzeniu władz Sejmu. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35300019
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35299364
http://www.bbc.com/news/technology-35301148
http://fakty.interia.pl/raporty/raport-unia-europejska/aktualnosci/news-komisja-europejska-rozpoczyna-procedure-panstwa-prawa-wobec-,nId,1953519
http://fakty.interia.pl/raporty/raport-unia-europejska/aktualnosci/news-komisja-europejska-rozpoczyna-procedure-panstwa-prawa-wobec-,nId,1953519
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http://fakty.interia.pl/polska/news-beata-szydlo-w-sejmie-trzeba-odlozyc-

spory-na-bok,nId,1953475 

 

Wielu ludzi chce jeść bardziej zdrowo ale trudno im zmienić dietę. 

Oto co się wydarzyło kiedy Michael Mosley zamienił tylko  pory jedzenia 

swoich zwykłych posiłków nie rezygnując jednocześnie z tego co jadł 

dotychczas 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-35290671 

 

Jerome Valcke: FIFA zwolniła sekretarza generalnego 

(ź) 

http://www.bbc.com/sport/0/football/35301028 

 

Ad vocem: dopalaczy 

   W ubiegłym roku w ciągu pięciu miesięcy do polskich szpitali trafiło 

2185 osób zatrutych dopalaczami (zmarło 18 osób – dane Ministerstwa 

Zdrowia) 

 Termin „dopalacze”, nie od dawna , ale coraz częściej używany jest  w 

języku polskim. 

To nazwa potoczna różnych produktów zawierających substancje psychoaktywne. 

 W krajach anglosaskich są znane pod nazwą designer drugs (lekarstwa 

kreślarza). Używa się także innych nazw w języku angielskim jak: legal, 

high, herbal, smarts. Niemiecka nazwa to Designedrogen, a najbardziej 

popularnym na tamtejszym rynku jest spice. Na polskim rynku  można spotkać 

go pod nazwą mocarz, cząstka boga. Występują także  jako magiczne płyny pod 

nazwami Sexy bitch lub Coco polo. 

 W żargonie młodzieżowym przeważnie w środowiskach podkulturowych, używa 

się na dopalacze słowo „dragi”. 

   Spożywanie dopalaczy ma na celu wywołanie efektów podobnych do odurzenia 

narkotycznego. Niektóre dopalacze jak „Mocarz’ wywołuje efekty podobne do 

marihuany i haszyszu, ale kilka razy silniejsze. 

   Skład dopalaczy jest ciągle zmieniany w celu ominięcia przepisów, które 

zapobiegają narkomanii w Polsce. 

Aby je wyprodukować, używa się składników pochodzenia naturalnego – 140 

mieszanek roślinnych, między innymi: trawy i susze. 

http://fakty.interia.pl/polska/news-beata-szydlo-w-sejmie-trzeba-odlozyc-spory-na-bok,nId,1953475
http://fakty.interia.pl/polska/news-beata-szydlo-w-sejmie-trzeba-odlozyc-spory-na-bok,nId,1953475
http://www.bbc.com/news/magazine-35290671
http://www.bbc.com/sport/0/football/35301028
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Druga grupa to składniki pochodzenia syntetycznego – stymulanty, 

empatogeny, epioidy, halucynogeny. 

   Dopalacze występują przeważnie  w postaci tabletek, drażetek i suszu do 

palenia. 

Ich szkodliwe działanie doprowadza do drgawek, utraty przytomności, zapaści 

i śmierci. 

   W ubiegłym roku została nagłośniona w mediach sprawa dopalacza Mocarz, 

po zażyciu którego zatruło się 150 osób i trafili do szpitali w Katowicach- 

zmarły trzy osoby. Badania wykryły w nim syntetyczne kanabinoidy. 

 Środek mocarz ma postać zielonego suszu roślinnego przeznaczonego do 

palenia.  

Efektem zażycie jest zmiana nastroju i samopoczucia, błogostan, euforia, 

halucynacje, depresja, apatia i urojenia. Następuje wzrost ciśnienia 

tętniczego, przekrwienie gałek ocznych, zaburzenia uwagi, wysuszenie 

śluzówek, zawroty głowy, zaburzenia uwagi. Dochodzi do trwałych zmian 

funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Jeżeli nie nastąpi szybka pomoc 

medyczna, stan może zakończyć się śmiercią. 

   Wymienione środki są stosunkowo tanie i łatwo dostępne. Można je kupić w 

małych sklepikach, z tytoniem lub innych. Można kupić od dilera na 

dyskotece, w szkole, internacie, w uczelni, na prywatkach, obozach, 

hotelach. Można zamówić w internecie z dostawą do mieszkania. 

W Irlandii po zażyciu dopalaczy do szpitali trafiło 1000 osób – zmarło 40. 

Cała Europa ma problem z dopalaczami, w  innych kontynentach zjawisko to 

występuje w mniejszym stopniu. 

   Poprzednia ekipa rządząca nie poradziła sobie, aby zlikwidować punkty 

lub ograniczyć dostęp młodzieży do tych środków.  

   Brakuje w środkach masowego przekazu, audycji publicystycznych, 

edukacyjnych o dopalaczach, ich szkodliwości i skutkach. Jeżeli odpowiednie 

resorty nie podejdą do tego problemu poważnie, to będą takie sytuacje, że 

młody człowiek będzie nadal kupował od dilera „dragi” za 5 zł. nie będąc 

świadomy, że może to być ukryta śmierć. 

(JB) 

 

12.I 

TURCJA; Co najmniej 10 osób zostało zabitych w eksplozji w dzielnicy 

Istambułu, którą chętnie odwiedzają turyści 

Wśród ofiar są najprawdopodobniej turyści zagraniczni. Do eksplozji doszło 

w historycznej dzielnicy Sultanahmet w pobliżu Niebieskiego Meczetu. 
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Piętnaście osób zostało również rannych , czytamy w oświadczeniu Biura 

Burmistrza, które umieszczono na stronie internetowej. 

Policja odgrodziła teren a władze prowadzą śledztwo, które ma wykazać jaki 

rodzaj ładunku został użyty. 

Niemieckie media informują, że minister spraw zagranicznych sprawdza 

raporty czy podczas wybuchu nie ucierpieli obywatele Niemiec. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35290760 

 

SYRIA; Około 400 ludzi w oblężonym mieście Madaya musi być natychmiast 

ewakuowanych i poddanych natychmiastowemu leczeniu informuje szef pomocy 

humanitarnej ONZ Stephen O'Brien 

O'Brien przemawiał podczas sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ, która odbyła się, 

aby przedyskutować kwestie związane z kryzysem w mieście zajętym przez 

rebeliantów w pobliżu Damaszku. 

Poprzednio konwój przywiózł żywność dla 40 000 mieszkańców miasta, które 

było w stanie oblężenia przez kilka miesięcy. 

ONZ poinformowało, że dostało wiarygodne raporty według, których ludzie 

umierają z powodu głodu. 

Pomoc która dotarła w poniedziałek była pierwszą na którą zezwolono w 

mieście Madaya od początku października. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35289372 

 

Chińska  Dalian Wanda Group kupi kontrolne udziały w studiu filmowym w 

Hollywood Legendary Entertainment, kontrakt jest wart 3,5 miliarda dolarów 

Legendary jest twórcą takich hitów jak Park Jurajski, trylogii Drak Knight 

Batman oraz filmu Godzilla. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-35289428 

 

Ad vocem: wypowiedzi polityków niemieckich 

   W ostatnich dniach zawrzało na linii Warszawa – Berlin. Niektórzy 

politycy niemieccy a zarazem unijni, publicznie wypowiedzieli różne słowa 

pod adresem Polski i rządzących. Ich zdaniem demokracja w tym kraju jest 

zagrożona, zagrożone są media i wolność słowa. Porównują  rządzenie do 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35290760
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35289372
http://www.bbc.com/news/business-35289428


  POLSKI PORTAL 1-31 styczeń  2016                                                                                                                                           nr 1  (34)                                                                                                                                                        
41 
 

stylu „putinowskiego” oraz domagają się wzięcia Polski pod nadzór Unii 

Europejskiej.  

 Wiedzę na powyższy temat pozyskali z przekazów medialnych - niepolskich, w 

których mówiono nieprawdę a także od donosicieli. 

Można postawić pytanie, czy te wypowiedzi czynione były w imieniu własnym, 

w imieniu władz i parlamentu, czy w imieniu Unii Europejskiej. A może w 

imieniu wszystkich wymienionych? 

   Ogólnie i oficjalnie stosunki polsko - niemieckie są dobre, ale tylko 

pozornie. W rzeczywistości pogorszyły się od czasu zmiany władzy w Polsce. 

Rządzący nie zgodzili się na dyktat przyjmowania określonych liczb 

imigrantów w poszczególnych krajach.  

Drugim czynnikiem jest ograniczenie mediów z kapitałem niemieckim i 

utworzenie mediów krajowych, polskich.  

Trzecim prawdopodobnie czynnikiem jest zdenerwowanie i niepokój o 

przyszłość państwowości w związku z coraz większym problemem społecznym 

dotyczącym imigrantów, którzy przybyli do krajów Unii Europejskiej – w tym 

ponad milion do samych tylko Niemiec. 

   Człowiek nie rodzi się politykiem. Te umiejętności nabywa się w trakcie 

rozwoju umysłowego, wykształcenia i praktyki. Musi nauczyć się dyplomacji – 

co jest pewną sztuką. 

Jeżeli mówi nieprawdę, krytykuje, używa inwektyw, brakuje mu kultury 

politycznej - taka osoba nie powinna zajmować się polityką. Dotyczy to 

także dziennikarzy. 

Można mieć różne myśli, ale kiedy zacznie się je wypowiadać – za słowa już 

się odpowiada. 

   Jest prawidłowością, że przedstawiciele władz reagują na wypowiedzi 

nieprzyjaznych polityków, dbając o wizerunek i dobre imię Polski. Gdyby 

tego nie czynili, społeczeństwo by im nie wybaczyło. Bo między innymi takim 

zachowaniem buduje się autorytet państwa. 

   Czymś niespotykanym jest fakt, aby suwerenny kraj stawiać na forum Unii 

Europejskiej i osądzać rządzących, jakoby źle rządzili i nie mogli sobie 

poradzić. 

I na koniec popularny slogan. „Nie dajmy się zwariować”. 

(JB) 

 

11.I 

NIEMCY; Liczba przestępstw kryminalnych popełnionych w czasie świętowania 

Nowego Roku w Kolonii wzrosła do 516 - 40% z nich jest związana z napaścią 

o charakterze seksualnym, informuje policja 
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Policja w Kolonii prowadzi dochodzenie, które skupia się na mieszkańcach 

pochodzących z Północnej Afryki. 

W niedzielę wieczorem sześciu Pakistańczyków i Syryjczyk zostali 

zaatakowani w centrum miasta. 

Od momentu ataków polityka imigracyjna Angeli Merkel jest poddawana 

krytyce. W 2015 roku do Niemiec przybyło około 1,1 miliona osób starających 

się o azyl. 

Skala ataków  na kobiety w Kolonii i innych niemieckich miastach 31 grudnia 

wstrząsnęła krajem a działania policji są bardzo silnie krytykowane. 

W niedzielę policja do tłumienia zamieszek użyła armatek wodnych aby 

rozproszyć protestujących przeciwko emigrantom w Kolonii. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35277249 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35261988 

 

 

Madaya: konwój z pomocą zorganizowany przez ONZ ma wjechać do oblężonego 

miasta  

Ciężarówki z pomocą kierują się do miasta aby wspomóc 40 000 ludzi. 

Jedzenia, lekarstw oraz kocy ma wystarczyć na miesiąc. 

Mieszkańcy Madaya znaleźli się w pułapce prze trzy miesiące na skutek 

blokady wojsk rządowych i nie dostali pomocy od października. 

Według raportów ba skutek głodu od 1 grudnia zmarło 28 osób 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35278173 

 

 

Golden Globes 2016: Film Zjawa zdobył trzy najwyższe nagrody  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-35267777 

 

 

Piramidy, które były widziane przez niewielu turystów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35277249
http://www.bbc.com/news/world-europe-35261988
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35278173
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-35267777


  POLSKI PORTAL 1-31 styczeń  2016                                                                                                                                           nr 1  (34)                                                                                                                                                        
43 
 

http://www.bbc.com/travel/story/20160104-the-pyramids-few-tourists-have-

seen 

 

 

W wieku 69 lat na raka zmarł David Bowie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-35278872 

 

Ad vocem: imigrantów 

   Już od wielu miesięcy z przekazów medialnych dowiadywaliśmy się, że 

niektórzy wizjonerzy zapowiadali  czarny scenariusz  dla Europy. Według  

niego muzułmanie w krótkim czasie zaleją kontynent europejski wywołując 

wojnę o wiarę. Będą nawracać chrześcijan na islam. 

Zdaniem niektórych do zalewu kontynentu europejskiego właśnie dochodzi. W 

minionym roku  do Starego Świata przybyło  ponad milion imigrantów. Są to 

dane szacunkowe, gdyż nikt nie jest w stanie policzyć tych osób. Jednym 

szlakiem z Turcji płyną imigranci na wyspy greckie i dalej do Europy - 

Syryjczycy,  Irakijczycy,  Czeczeni, Kurdowie i inni. Krajem docelowym jest 

tzw. „raj”, czyli  głównie Niemcy, a także kraje skandynawskie. Drugim 

szlakiem płyną przez morze śródziemne do Włoch i Hiszpanii z państw 

afrykańskich- Libii, Kenii, Sudanu, Erytrei i innych. Państwami do którego 

kierują się emigranci  są Niemcy, Francja, Wielka Brytania i państwa 

skandynawskie. 

   Kanclerz Angela Merkel zaprosiła do Niemiec imigrantów, którzy uciekają 

przed wojną, prześladowaniami, głodem. Liczyła, że będzie można ich 

zatrudnić w miejsce wakujących stanowisk w niemieckiej gospodarce głównie 

jednak w branży usług i opiece ludzi w podeszłym wieku. Ponadto 

społeczeństwo ma ujemny przyrost znaczni niższy niż w innych krajach – 

więcej osób umiera , niż się rodzi. Kanclerz Niemiec na pewno nie 

przewidziała, że tak ogromna liczba ludzi będzie chciała osiedlić się na 

stałe właśnie w Niemczech. 

 Z tej sytuacji  nie jest w większości zadowolone społeczeństwo, coraz 

więcej przeciwników jest w koalicji rządzącej jak również w opozycji. 

   Jak długo wytrzyma gospodarka, aby zabezpieczyć tysiącom imigrantom 

warunki socjalno- bytowe. Rząd będzie zmuszony do budowy wielu meczetów, o 

które już domagają się przybysze. W sferze społecznej dochodzi już do wielu 

konfliktów szeroko pojętych, napadów i kradzieży.  

Ludzie odmienni religijnie kulturowo i mentalnie nigdy nie pozwolą sobie 

narzucić modelu europejskiego, a stanie się wręcz przeciwnie. Stanowiąc 

dużą grupę będą narzucać swój model i religię czując się jak u siebie. 

Nigdy nie opuszczą miejsca i kraju, w którym otrzymali azyl. 

http://www.bbc.com/travel/story/20160104-the-pyramids-few-tourists-have-seen
http://www.bbc.com/travel/story/20160104-the-pyramids-few-tourists-have-seen
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-35278872
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   Największym jednak zagrożeniem jest i będzie zespół wyszkolonych i 

zorganizowanych terrorystów, którzy przybędą lub już przybyli. W każdej 

chwili mogą uderzyć jako kamikadze eksplodując w dużych skupiskach ludzi 

siejąc zniszczenie, zagładę i strach na dużą skalę. 

Niedawno dali o sobie znać w Paryżu. 

   Z całej tej sytuacji wypływa logiczny wniosek. Każdy kraj europejski 

musi sam sobie radzić chroniąc swoje społeczeństwo i stosować mądre 

rozwiązania. 

(JB) 

 

 

Kronika wydarzeń w związku z emigrantami na świecie w 2015 roku 

 

grudzień 

Niemcy oraz kilka innych krajów będą wraz z Turcją będą poszukiwać sposobu 

na rozmieszczenie tysięcy syryjskich uchodźców tuż przed szczytem państw UE  

W holenderskim mieście Geldermalsen  dojdzie do dyskusji czy zasadne jest 

wybudowanie nowego centrum dla uchodźców po tym jak część z nich 

doprowadziła do zamieszek (17.XII) 

Republikański kandydat na prezydenta Donald Trump wezwał do powstrzymania 

napływu muzułmanów do USA, w konsekwencji strzelaniny do której doszło w 

Kalifornii (8.XII) 

 

listopad 

Sześcioro dzieci zginęło po zatonięciu łodzi u wybrzeży Turcji (27.XI) 

Szwecja wprowadza kontrole na granicach (12.XI) 

14 ludzi utonęło podczas gdy na Malcie toczą się rozmowy pomiędzy 

przywódcami UE (11.XI) 

Niemcy spodziewają się przyjąć co najmniej 800 000 azylantów w tym roku. 

(6.XI) 

 

październik 

22 osoby utonęły w pobliżu greckich wysp (30.X) 

Austria planuje zbudować ogrodzenie na granicy ze Słowenią (28.X) 
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Dochodzi do napięć pomiędzy tysiącami emigrantów kierującymi się na północ 

przez kraje bałkańskie kiedy na swoim szlaku napotykają coraz więcej 

kontroli (19.X) 

Kryzys napływu emigrantów; Słowenia wprowadza ograniczenie do przekraczania 

jej granicy - 2500 osób dziennie (18.X) 

Kraje UE zaaprobowały plan działania dla Turcji, który jak się sądzi pomoże 

rozwiązać problem napływu uchodźców do Europy (16.X) 

Przywódcy krajów UE mają przedyskutować z Turcją kwestie związane z 

kryzysem emigrantów (15.X) 

Unia Europejska rozpoczyna nową operacją na południu Morza Śródziemnego 

mającą na celu zajmowanie łodzi przemycających ludzi.  Zgodnie z 

założeniami operacji Sophia jednostki pływające będą mogły dokonać abordażu 

statków, przeszukać i zająć te na których przemyca się ludzi. (7.X) 

 

wrzesień 

Ministrowie UE próbują rozwiązać problem z rozdzieleniem ludzi pomiędzy 

poszczególne kraje. Problem dotyczy rozlokowania 120 000 osób, które 

starają się o uzyskanie azylu. (22.IX) 

Kryzys w związku z emigrantami: We wschodniej Europie trwają rozmowy gdy 

tymczasem przybywają kolejne tysiące ludzi (21.IX) 

Emigranci którzy napływają do Chorwacji "nie zostaną w tym kraju" 

poinformował premier Zoran Milanovic (18.IX) 

Do Europy środkowej nieustannie napływają nowe osoby.  Szacuje się, że do 

tej pory ponad 6000 ludzi przybyło do Chorwacji z Serbii po tym kiedy Węgry 

zamknęły swoje granice (17.IX) 

Dziesiątki ludzi dotarło do Chorwacji po tym kiedy Węgry zamknęły granice 

(16.IX) 

Węgry ogłaszają stan gotowości na granicy z Serbią (15.IX) 

Niemcy wznowią tymczasowe kontrole na granicach (13.IX) 

Po przybyciu 9000 tysięcy osób do Monachium w krajach europejskich doszło 

marszów w których wyrażono poparcie dla polityki Niemiec (12.IX) 

Wojsko węgierskie rozpoczęło ćwiczenia, aby przygotować się do przyszłej 

roli polegającej na strzeżeniu południowej granicy, aby w związku z 

napływem fali emigrantów (10.IX) 

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ma ogłosić plany w 

jaki sposób rozwiązać problem emigrantów (9.IX) 

Rząd Grecji i agencje ONZ ds. uchodźców sprowadziły dodatkowe statki i 

personel, aby zająć się 25 000 emigrantami znajdującymi się na wyspie 

Lesbos (8.IX) 
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Setki emigrantów przeszły przez linie policji na granicy pomiędzy Serbią i 

Węgrami i kieruje się w kierunku stolicy – Budapesztu (7.IX) 

Impas pomiędzy policją a emigrantami w pociągu na Węgrzech trwa już drugi 

dzień (4.IX) 

Tysiące nowych osób przybyły do Grecji (2.IX) 

 

sierpień 

Unia Europejska wezwała do spotkania i przeprowadzenia pilnych rozmów w 

sprawie pogłębiającego się kryzysu emigrantów (31.VIII) 

Dzieci z Syrii zniknęły z austriackiego szpitala  

Uratowano je wraz z innymi emigrantami (w sumie 26 osób), którzy znaleźli 

się w miniwananie, którym kierował 29 letni Rumun.(30.VIII) 

Uratowane dzieci z minivana z Austrii wracają do zdrowia (29.VIII) 

Istnieje obawa, że kilkuset osób zginęło kiedy dwie łodzie przewożące około 

500 emigrantów zatonęły u wybrzeży Libii, informują władze (28.VIII) 

Około 50 martwych ludzi znaleziono w łodzi wiozącej emigrantów 

przechwyconej u wybrzeży Libii poinformowała włoska straż graniczna.  

Włoskie media podały informację, że do śmierci doszło najwidoczniej na 

skutek uduszenia (27.VIII) 

Tysiące emigrantów wznowiły swoją podróż na północ przez Macedonię i przez 

Serbię po tym kiedy Macedonia powtórnie otworzyła swoją granicę z Grecją 

(23.VIII) 

Emigranci w Macedonii: Na granicy zastosowano środki bezpieczeństwa mające 

zapobiec przekroczeniu jej (22.VIII) 

Są coraz mniejsze szanse, że po przewróceniu się łodzi z emigrantami na 

Morzu Śródziemnym uda się jeszcze kogoś uratować  

Na łodzi, która zatonęła u wybrzeży Libii było około 600 ludzi (6.VIII) 

Kryzys w związku z emigrantami w Calais; Premier Wielkiej Brytanii został 

oskarżony o „prowadzenie gry politycznej" (2.VIII) 

 

lipiec 

Wielka Brytania nie stanie się "bezpiecznym niebem" dla emigrantów w 

Calais, ostrzegł premier Wielkiej Brytanii po tym jak setki ludzi podjęły 

próby przedostania się do kraju przez tunel pod kanałem La Manche (30.VII) 

Tunel pod Kanałem La Manche; 2000 emigrantów próbowało dostać się na drugą 

stronę (28.VII) 

Dramat emigrantów na Morzu Śródziemnym; Kilkadziesiąt osób utonęło u 

wybrzeży Libii (24.VII) 
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Ministrom UE nie udało się uzgodnić w jaki sposób rozlokować 40 000 

emigrantów, którzy przybyli do Włoch i Grecji (21.VII) 

 

czerwiec 

Przywódcy UE podczas rozmowy w Brukseli doszli do porozumienia w sprawie 

przyjęcia dziesiątków tysięcy emigrantów, którzy przybyli do Włoch i Grecji  

Podczas szczytu przewodniczący Donald Tusk powiedział, że 40 000 emigrantów 

zostanie rozmieszczonych w krajach UE w ciągu najbliższych dwóch lat  

 

Migracja do Europy  

153 000 ludzi przybyło do Europy  

wzrost 0 149% od roku 2014  

63 000 emigrantów dotarło do Grecji przez M. Śródziemne  

62 000 dotarło do Włoch przez M. Śródziemne  

10 000 przekraczając granicę w maju (26.VI) 

 

Emigranci na Morzu Śródziemnym: UE będzie dyskutować na temat liczby 

emigrantów, którą mają przyjąć państwa wspólnoty (16.VI) 

Tysiące mieszkańców Syrii ucieka przed Państwem Islamskim do Turcji (15.VI) 

 

maj 

ONZ: Birma musi wskazać przyczyny kryzysu związanego z emigrantami (29.V) 

Władze Malezji prowadzą przesłuchanie 12 policjantów podejrzanych o udział 

w prowadzeniu obozowisk w których przebywali ludzie którzy znaleźli się 

tutaj za sprawą przemytników (28.V) 

Komisja Europejska ma ogłosić szczegóły swoich kontrowersyjnych planów 

dotyczących przyjęcia dziesiątek tysięcy emigrantów, którzy przybyli do 

Europy z Afryki i Bliskiego Wschodu (27.V) 

W pobliżu 28 obozów przemytników (zajmujących się nielegalnym przewożeniem 

ludzi) na granicy z Tajlandią w północnej Malezji znaleziono 139 grobów 

emigrantów (25.V) 

Premier Malezji Najib Razak powiedział, że jego kraj będzie prowadził 

poszukiwania oraz zorganizuje misję ratunkową dl łodzi w których byli 

emigranci z Rohingya na Morzu Andamańskim (21.V) 

Zaginiona łódź z emigrantami została znaleziona na wybrzeżu Indonezji 

(20.V) 
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Komisja Europejska przyjmie kontrowersyjną propozycję według której kraje 

UE będą musiały zgodzić się na przyjęcie liczby uchodźców zgodnie z 

wyznaczonym limitem (11.V) 

W ciągu weekendu zostało ocalonych ponad 5800 emigrantów i wyłowiono 10 

ciał u wybrzeży Libii informuje włoska straż przybrzeżna (4.V) 

Prawie 3700 emigrantów udało się uratować u wybrzeży Libii w sobotę oraz 

rano w niedzielę poinformowała włoska straż przybrzeżna (3.V) 

 

kwiecień 

Przywódcy UE zamierzają zwiększyć trzykrotnie środki na operacje ratunkowe 

skierowane na ratowanie emigrantów, którzy próbują przepłynąć Morze 

Śródziemne 

Przywódcy UE zamierzają zorganizować nadzwyczajne spotkanie poświęcone 

problemom związanych z napływem coraz większej ilości emigrantów, którzy 

próbują przepłynąć Morze Śródziemne, aby dostać się do Europy (23.IV) 

Kapitan oraz członek załogi łodzi, która zatonęła u wybrzeży Libii w 

niedzielę (19.IV) powodując śmierć około 800 emigrantów, zostali 

aresztowani poinformowały władze włoskie 

Premier Włoch Matteo Renzi wezwał UE do podjęcia działania w związku z 

falami emigracji na Morzu Śródziemnym po ostatniej tragedii, w której 

zginęli ludzie 

Istnieje obawa, że kilkaset osób utonęło po tym jak łódź na której 

znajdowało się 700 emigrantów przewróciła się na Morzu Śródziemnym, 

informuje włoska straż graniczna 

Około 400 emigrantów prawdopodobnie utonęło po tym kiedy ich łódź 

przewróciła się u wybrzeży Libii 

 

luty 

Zdaniem ekspertów 300 emigrantów, którzy utonęli w tym tygodniu w Morzu 

Śródziemnym mogło zostać ocalonych (8-14.II) 

Antyislamski ruch Pegida, który powstał w Niemczech zorganizował swój 

pierwszy marsz w Austrii 

 

styczeń 

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

emigrantami na pokładzie kieruje się w kierunku wybrzeża 

(ź: Polski Portal rok 2015) 
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10.I 

Stany Zjednoczone zorganizowały przelot bombowca B-52 nad Koreą Południową 

w pokazie siły po tym kiedy Korea Północna poinformowała, ż ez powodzeniem 

przeprowadziła próbę detonacji bombo wodorowej 

B-52 (eskortowany przez myśliwce amerykańskie i południowokoreańskie) 

przeleciał nad bazą powietrzna blisko granicy rozdzielającej Korę 

Południową od Korei Północnej. 

Pyongyang poinformował, ze w tym tygodniu zdetonował pod ziemia bombę 

wodorową co spotkała się z powszechnym potępieniem, ale eksperci są 

sceptyczni co do faktu czy naprawdę doszło do zdetonowania ładunku który 

miałby być bombą wodorową a nie bombą atomową. 

Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un powiedział, że test był aktem 

samoobrony przeciwko zagrożeniu wojna jądrową ze Stanami Zjednoczonymi. 

„Posiadamy prawo suwerennego państwa i nikomu nie wolno nas za to 

krytykować" północnokoreańskie państwa zacytowały wypowiedź przywódcy kraju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35275029 

 

 

ARGENTYNA; Wielka obława na zbiegów - załapano tylko jednego z trzech 

oskarżonych o dokonanie potrójnego zabójstwa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35273890 

 

 

USA; Lemmy of Motorhead: W Los Angeles odbył się pogrzeb piosenkarza 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-35261412 

 

 

MEKSYK/USA; Amerykański aktor Sean Penn przeprowadził wywiad z meksykańskim 

królem narkotykowym Joaquina „El Chapo" Guzman przed jego ponownym 

schwytaniem 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35275029
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35273890
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-35261412


  POLSKI PORTAL 1-31 styczeń  2016                                                                                                                                           nr 1  (34)                                                                                                                                                        
50 
 

Postać Sarah Baartman 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-35240987 

 

 

Ptak, który tańczy jak balerina 

(ź) 

http://www.bbc.com/earth/story/20160110-this-bird-will-out-dance-you-

because-it-has-a-built-in-tutu 

 

9.I 

NIEMCY; Ataki w Kolonii: Doszło do starć protestujących z ugrupowania 

Pegida z policją 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35274105 

 

 

Wietnam oskarża Chiny o to, że zagrażają regionalnej przestrzeni 

powietrznej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35271261 

 

 

Madaya: Pomoc z pomocą dla oblężonego syryjskiego miasta nie dotarł na 

miejsce 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35271260 

 

 

 

USA; Czy jesteś szalony czy przestępcą poproś o broń 

http://www.bbc.com/news/magazine-35240987
http://www.bbc.com/earth/story/20160110-this-bird-will-out-dance-you-because-it-has-a-built-in-tutu
http://www.bbc.com/earth/story/20160110-this-bird-will-out-dance-you-because-it-has-a-built-in-tutu
http://www.bbc.com/news/world-europe-35274105
http://www.bbc.com/news/world-asia-35271261
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35271260
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35229015 

 

8.I 

CHINY; Na giełdzie ceny akcji wzrosły po raz pierwszy odkąd zastosowano 

specjalny mechanism ("circuit breaker"), który ma zapobiec szybkim spadkom 

indeksów 

Shanghai Composite zanotował 2% wzrost potem jego wartość spadła aby znowu 

osiągnąć wzrost na poziomie 2% przy 3,186.41 

Do specjalnej regulacji doszło po tym jak wiele indeksów osiągnęło spadki a 

sprzedaż została w tym tygodniu dwukrotnie wstrzymana. 

Spadki w Chinach mają wpływ na rynki na świecie  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-35259344 

 

 

NIEMCY; Ponad 100 kobiet złożyło zawiadomienie o napaści o charakterze 

seksualnym oraz rabunku dokonanym prze gangi mężczyzn w Kolonii w Sylwestra  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35250903 

 

 

 

Emigranci próbują przetrwać w bardzo niskich poniżej zera temperaturach 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-35253527 

 

 

 

Wielki pożar buszu, który zniszczył małe miasto wciąż znajduje się poza 

kontrolą w zachodniej Australii 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35229015
http://www.bbc.com/news/business-35259344
http://www.bbc.com/news/world-europe-35250903
http://www.bbc.com/news/health-35253527
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http://www.bbc.com/news/world-australia-35258692 

 

 

NIEMCY; To jedna z najczęściej dyskutowanych publikacji w tym roku. Ale to 

nie jest nowa książka. Co więcej to nawet nie jest dobrze napisana książka. 

Ale Mein Kampf Adolfa Hitlera, która jest dostępna w księgarniach po raz 

pierwszy od 70 lat przyciąga uwagę   

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35242523 

 

1 styczeń (piątek) – 7 styczeń (czwartek) 2016 

 

7.I 

CHINY; Po spadku indeksów indowych poniżej 7% rynki w kraju przestały 

dokonywać transakcji finansowych 

Inwestorzy są zdenerwowani po tym jak bank centralny przystąpił do 

osłabiania juana – chińskiej waluty. 

Dzięki temu Pekin chce wzmocnić eksport a chińska gospodarka będzie 

zwalniać wolniej niż się zakłada. 

Index CS 300 który odpowiada za wstrzymanie operacji finansowych spadł 7,2 

% do poziomu  3,284.74. 

Na powyższy indeks składają się indeksy („blue chips”) rynków od Szanghaju 

do Shenzen i kiedy pierwszy z nich spadł o 5% doszło 

Po raz pierwszy do wstrzymania operacji finansowych na 15 minut. 

Główny wskaźnik Shanghai Composite również zanotował  spadek w wysokości 

7,3% do poziomu 3,115.89 podczas gdy Shenzhen Composite 

Stracił 8,3% zanim operacje finansowe zostały wstrzymane na cały dzień. 

To był najkrótszy dzień operacji finansowych w 25-letniej historii giełdy 

chińskiej. 

Po ich wstrzymaniu chińska Securities Regulatory Commission ogłosiła, że 

główni udziałowcy nie mogą sprzedać więcej niż 1% udziałów w spółce w ciągu 

trzech miesięcy.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-australia-35258692
http://www.bbc.com/news/world-europe-35242523
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http://www.bbc.com/news/business-35248798 

 

 

NIEMCY; Seria najprawdopodobniej skoordynowanych ataków o charakterze 

seksualnym połączonych z napadami rabunkowymi w Kolonii w Sylwestra 

wywołała szok i złość 

Powszechnie krytykuje się powolne działanie władz wraz z kontrowersyjną 

radą udzieloną przez burmistrza młodym kobietom, które stały się celem 

ataków. 

Sądzi się, że około 1000 młodych mężczyzn wielu pod względem wyglądu 

przypominających mieszkańców krajów arabskich i afrykańskich przybyło w 

grupach z zamiarem przeprowadzenia ataków na kobiety. 

Władze nalegają aby nie łączyć tych wydarzeń z napływem fali emigrantów do 

Niemiec.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35241808 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35248601 

 

 

Północnokoreańska próba jądrowa: Stany Zjednoczone, Japonia, Korea 

Południowa zapowiadają wspólną odpowiedź  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35249220 

 

 

 

Arabia Saudyjska: Czy kraj może przystosować się do niskich cen ropy 

naftowej 

 (ź) 

http://www.bbc.com/news/business-35120408 

 

POLSKA; Przegląd mediów: (Amsterdam (dpa)) - Z powodu kontrowersyjnych 

reform w Polsce Komisja Europejska rozpocznie procedurę działania aby 

sprawdzić czy nie doszło zagrożenia dla praworządności 

http://www.bbc.com/news/business-35248798
http://www.bbc.com/news/world-europe-35241808
http://www.bbc.com/news/world-europe-35248601
http://www.bbc.com/news/world-asia-35249220
http://www.bbc.com/news/business-35120408
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„Uruchamiamy procedurę, która 2014 opracowaliśmy w 2014 roku” powiedział 

szef UE Jean-Claude Juncker w Amsterdamie. 

Twardsze stanowisko Brukseli przeciwko Polsce nie wydaje się być 

zaskakujące. 

Komisarz UE Frans Timmermans i Günther Oettinger wyrazili się już 

krytycznie odnośnie  reformy polskiego Trybunału Konstytucyjnego i nowej 

ustawy medialnej. 

Kolegium komisarzy zatrzymywało się  w czwartek w Amsterdamie z okazji 

rozpoczęcia holenderskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. 

Timmermans czeka ciągle  na odpowiedź ze strony Polski na dwa listy, które 

wysłał do Warszawy. Komisja będzie debatować na temat Polski 13 stycznia. 

(ź) 

http://www.sueddeutsche.de/news/politik/eu-juncker-bruessel-will-verfahren-

gegen-polen-einleiten-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160107-99-762040 

http://deutsch.eu2016.nl/ 

 

 

POLSKA; Przegląd mediów: Opublikujemy tak jak chce tego państwo (Florian 

Hassel)  

 (ź) 

http://www.sueddeutsche.de/politik/polen-senden-wie-der-staat-es-will-

1.2806871 

 

Starożytne, ciasno upakowane gromady gwiazd znalezione na obrzeżach Drogi 

Mlecznej są dobrym miejscem na poszukiwanie pozaziemskiej inteligencji 

(search for extra terrestrial intelligence (Seti)), uważają naukowcy  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-35248043 

 

 

 

Raj na wyspie, którego nie widziałeś 

(ź) 

http://www.bbc.com/travel/story/20151210-an-island-paradise-you-havent-seen 

 

http://www.sueddeutsche.de/news/politik/eu-juncker-bruessel-will-verfahren-gegen-polen-einleiten-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160107-99-762040
http://www.sueddeutsche.de/news/politik/eu-juncker-bruessel-will-verfahren-gegen-polen-einleiten-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160107-99-762040
http://deutsch.eu2016.nl/
http://www.sueddeutsche.de/politik/polen-senden-wie-der-staat-es-will-1.2806871
http://www.sueddeutsche.de/politik/polen-senden-wie-der-staat-es-will-1.2806871
http://www.bbc.com/news/science-environment-35248043
http://www.bbc.com/travel/story/20151210-an-island-paradise-you-havent-seen
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6.I 

Informacja Korei Północnej o udanym przeprowadzeniu próby z bombą wodorową 

spotkała się ze sceptycyzmem i z potępieniem 

Jeżeli dojdzie do potwierdzenia będzie to czwarty test z bronią jądrową od 

2006 roku. 

Zdaniem ekspertów siła wybuchu nie może świadczyć o tym, ze zdetonowano 

bombę wodorową. 

Szef ONZ Ban-Ki-moon potępił zdarzenie i nazwał je jako „prowadzące do 

destabilizacji w regionie". 

Obecnie Rada Bezpieczeństwa ONZ zebrała się na nadzwyczajnym spotkaniu. 

Korea Południowa nazwał przeprowadzenie testu "poważną prowokacją" i 

powiedział, że trudno jest uwierzyć, że to była bomba wodorowa. 

Bomby wodorowe są mocniejsze i technologicznie bardziej zawansowane  niż 

broń atomowa, przy pomocy syntezy - połączenia atomów jest uwalniania wilka 

ilość energii. 

Bomby atomowe, które użyte w 1945 roku w dwóch miastach japońskich 

Hiroshimie i Nagasaki wykorzystywały zjawisko rozszczepienia atomów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35241686 

 

 

 

 

NIEMCY: Ataki w Koloni - minister spraw wewnętrznych Thomas de Maiziere 

silnie skrytykował policje za brak podjęcia działań w czasie ataków o 

charakterze seksualnym w stosunku do kobiet w sylwestra 31.12 

„Policja nie powinna tak działać" -  powiedział kiedy okazał się, że 

zidentyfikowano tylko trzech sprawców. 

Celem ataku stało się ponad 100 kobiet, które zostały napadnięte przez gang 

30 męzczyzn przed dworcem kolejowym. 

Zdaniem policji i świadków napastnicy wyglądali jak Arabowie albo 

mieszkańcy Afryki Północnej. 

W sylwestra w Kolonii przed dworcem zebrał się tłum około 1000 mężczyzn. 

Wielu było pijanych i zachowywało się agresywnie. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35241686


  POLSKI PORTAL 1-31 styczeń  2016                                                                                                                                           nr 1  (34)                                                                                                                                                        
56 
 

Policja w ostateczności  rozkazała przeprowadzenie ewakuacji z powodu 

istnienia ryzyka odpalanych petard. 

Jednak mężczyźni powrócili i prze kilka godzin kontynuowali ataki  przy 

braku odpowiedzi ze strony władz lokalnych aż do godzin rannych. 

Do ataku na kobiety doszło też w Hamburgu i Sztutgarcie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35241818 

 

 

USA; Republikanie atakują kroki podjęte przez prezydenta B. Obamę w celu 

zaostrzenia środków pozwalających na zakup broni 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35239504 

 

 

Astronomowie zaobserwowali dwie ogromne fale gazu, które mogą być wywołane 

działaniem czarnej dziury w centrum pobliskiej galaktyki 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-35237863 

 

 

Dlaczego wkrótce wszyscy będziemy musieli pić wodę z toalety 

(ź) 

http://www.bbc.com/future/story/20160105-why-we-will-all-one-day-drink-

recycled-wastewater 

 

Ad vocem: zagrożenia demokracji 

Demokracja oznacza z języka starogreckiego władzę ludu (demos – lud, 

kratos-władza). Obecnie niewiele ma ona wspólnego ze starożytną Grecją i z 

Atenami, w których obywatele – tylko mężczyźni, bogaci (gdyż za swoją pracę 

nie pobierali pieniędzy) byli reprezentantami tzw. demokracji 

bezpośredniej. Najlepiej sięgnąć do źródła w postaci utworu Arystotelesa 

pt. „O ustroju politycznym Aten”. 

Już wtedy obawiano się, zagrożenia demokracji i zmiany ustroju w tyranię. 

Środkiem zaradczym był tzw. sąd skorupkowy – ostracyzm (od nazw tabliczek 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35241818
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35239504
http://www.bbc.com/news/science-environment-35237863
http://www.bbc.com/future/story/20160105-why-we-will-all-one-day-drink-recycled-wastewater
http://www.bbc.com/future/story/20160105-why-we-will-all-one-day-drink-recycled-wastewater
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na których wypisywano imiona ludzi mających tendencje do przejęcia władzy i 

przekształcenia polis w państwo rządzone przez tyrana.  

Bliskie naszej historii gdzie tez mamy demokrację szlachecką są czasy 

wieków średnich po których nastąpiły czasy oligarchii magnackiej. Wtedy 

demokracja przekształciła się w rządy nielicznych (oligarchos). Ale również 

wtedy należy pamiętać, że w okresie tzw. demokracji szlacheckiej, która po 

okresie kiedy panowały dynastie przekształciła się  w monarchię elekcyjną 

we władzy uczestniczyło maksymalnie 15% społeczeństwa Korony. Tylko 

szlachta miała przywileje pozostałe 85% społeczeństwa było niewolnikami. 

Zanim zniesiono poddaństwo w XIX wieku sama szlachta nie potrafiła utrzymać 

swoich wolności. Na królach elekcyjnych wymagano, aby ci zachowali ich 

przywileje kosztem bardzo często państwa polskiego. Szlachta organizowała 

rokosze i przeciwstawiała się prawowitym władcom. W wyniku takiego 

działania trzech zaborców w XVIII wieku wymazało Polskę z mapy na okres 

ponad 100 lat. Okres międzywojenny nie wystarczył, aby państwo w pełni się 

odrodziło. 

Po II wojnie światowej Polska znowu straciła niepodległość i jak się 

powszechnie uważa odzyskała ją w 1989 roku. 

Teraz w 2015 roku pojawiają się tezy o zagrożeniu demokracji. Pamiętajmy, 

że są różne formy demokracji. Mamy ją obecnie w nazwie niektórych państw 

jak np. Demokratyczna Republika Konga, Koreańska Republika Ludowo-

Demokratyczna. Przed wojną wietnamską była Demokratyczna Republika 

Wietnamu. 

Można się spierać czy słowo demokracja bądź jej brak świadczy o tym, ze 

kraj jest demokratyczny. 

W Polsce zarówno dla zwolenników i przeciwników tzw. III Rzeczpospolitej 

odkąd mamy wolne wybory należałoby uznać, że demokracja wciąż istnieje a to 

one decydują właśnie przez tzw. demokrację przedstawicielską, że w kraju, 

ma dyktatury, nie sprawuje w nim władzy przywódca religijny a porównaniu z 

innymi państwami UE podstawowe mechanizmy, które decydują o zmianie władz 

zostały zachowane. Jak wobec tego rozumiemy demokrację dzisiaj? 

Polski Portal przeprowadził sondę uliczną na ten temat w jednym z miast 

Polski. Postawiono jedno pytanie: Czym jest demokracja dla pani/pana? 

Spośród zapytanej grupy kilkudziesięciu osób ponad 50% respondentów 

odpowiedziało, że demokracja to taki ustrój w którym każdy jest wolny i 

może robić co chce. Około 15% respondentów potrafiło nawiązać do demokracji 

w starożytnych Atenach, a ok. 25% osób podało współczesną pełną definicję. 

Obecnie zaważamy, że termin demokracja jest nadużywany przez media i jego 

definicja tylko częściowo, albo wcale nie nawiązuje do prawidłowego 

znaczenia. Naszym zdaniem wbrew oficjalnemu definiowaniu przez media tzw. 

głównego nurtu w Polsce demokracja nie jest zagrożona. Rząd i prezydent 

zostali wybrani w sposób demokratyczny i w demokratyczny sposób sprawują 

władzę. 

   Nie da się zrozumieć znanych czołowych polityków, którzy publicznie 

straszą Polaków wojną domową i wyprowadzeniem miliona Polaków na ulicę w 

obronie demokracji. To straszenie jest nieetyczne oraz niebezpieczne jeśli 

weźmiemy m.in. wynik sądy wedle której wcale nie wszyscy Polacy wiedzą czym 
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nowoczesna demokracja jest w istocie.   Drugim elementem do nie 

zaakceptowania są donosy Polaków na Polaków do struktur unijnych, aby 

osądzać władze polskie. To już nie jest zgodne z zasadami demokracji.  Tym 

nie mniej trzeba by postawić retoryczne pytanie, czy Polska jest państwem 

suwerennym, skoro urzędnicy obcych państw mają decydować o sprawowaniu 

władzy przez osoby wybrane demokratycznie? 

   Czy skończy się  a jeśli tak to kiedy ta nienawiść i walka o władzę osób 

przegranych – ale odsuniętych od władzy w sposób właśnie demokratyczny? 

Czas pokaże. 

(JB, WB) 

 

5.I 

ONZ potępia atak na ambasadę Arabii Saudyjskiej w Iranie 

Rada Bezpieczeństwa ONZ potępiła atak na ambasadę  spowodowany przez 

protestujących w związku z egzekucją duchownego Shia. 

W  oświadczeniu nie ma wzmianki o straceniu Nimr al.-Nimra. 

Arabia Saudyjska zerwała stosunki dyplomatyczne z Iranem w niedzielę po tym 

jak podpalono jej ambasadę. 

W poniedziałek turecki wicepremier Numan Kurtulmus przekonywał obie strony 

do uspokojenia. 

Podział Sunnici-Sia 

-Do rozłamu pośród muzułmanów (obecnie reprezentowani najliczniej -Shia w 

Iranie, Sunnici w Arabi Saudyjskiej)  doszło po śmierci proroka Mahometa w 

632 w związku z tym kto ma stać na czele wspólnoty muzułmańskiej 

- Szacuje się, że wśród muzułmanów sunnici stanowią od 85% do 90% 

- Chociaż obie wspólnoty współistnieją od wieków i podzielają w zasadzie 

wiarę i praktyki religijne to pojawiają się różnice w doktrynie religijnej, 

rytuałach, prawie  teologii i organizacji religijnej 

 

Arabia Saudyjska i Iran są odpowiednio kluczowymi mocarstwami muzułmanów 

Sunnickich i Shia w regionie i popierają opozycje w Syrii i Jemenie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35229385 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35229385
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Relacje pomiędzy Arabią Saudyjską a Iranem są najgorsze od blisko 30 lat 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35219693 

 

 

 

Na obrazie wideo opublikowany przez Państwo Islamskie najprawdopodobniej 

jest Brytyjczyk Siddhartha Dhar 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-35228558 

 

 

 

Debata w sprawie diety: Czy ma znaczenie jeśli spożywamy posiłki o dużej 

albo małej ilości tłuszczu? 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-34575975 

 

 

4.I 

Sprzymierzeńcy Arabii Saudyjskiej: Bahrajn, Sudan i Zjednoczone Emiraty 

Arabskie przeciwko Iranowi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35222365 

 

 

Strzelanina w miejscu urodzenia duchownego al-Nimra 

(ź) 

http://www.dw.com/de/schie%C3%9Ferei-in-geburtsort-des-hingerichteten-

geistlichen-al-nimr/a-18956622 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35219693
http://www.bbc.com/news/uk-35228558
http://www.bbc.com/news/health-34575975
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35222365
http://www.dw.com/de/schie%C3%9Ferei-in-geburtsort-des-hingerichteten-geistlichen-al-nimr/a-18956622
http://www.dw.com/de/schie%C3%9Ferei-in-geburtsort-des-hingerichteten-geistlichen-al-nimr/a-18956622
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Volkswagen pozwany przez amerykański departament sprawiedliwości 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-35227435 

 

 

W północno wschodniej części Indii doszło do trzęsienia ziemi o sile 6,7 

stopnia 

(ź) 

http://edition.cnn.com/2016/01/03/asia/india-earthquake/index.html 

 

 

USA; przywódca uzbrojonej grupy w budynku władz federalnych: "Zostaniemy 

tutaj tak długo jak to będzie konieczne" 

(ź) 

http://edition.cnn.com/2016/01/03/us/oregon-wildlife-refuge-

protest/index.html 

 

 

O POLSCE; PRZEGLĄD MEDIÓW ZAGRANICZNYCH; 

Zdaniem polskiego ministra spraw zagranicznych nie ma żadnych podstaw aby 

wprowadzić kontrolę UE nad Polską 

(ź) 

http://www.sueddeutsche.de/news/politik/eu-polens-aussenminister-wirft-

oettinger-falsches-polenbild-vor-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160104-99-

689170 

 

3.I 

IRAN; Arabie Saudyjską spotka „kara boża" za egzekucję duchownego shia al-

Nimra ostrzegł najwyższy przywódca duchowny Ayatollah Ali Khamenei 

Ali Khamenei określił Sheikh Nimr al-Nimr jako „męczennika", który działał 

w sposób pokojowy. 

http://www.bbc.com/news/business-35227435
http://edition.cnn.com/2016/01/03/asia/india-earthquake/index.html
http://edition.cnn.com/2016/01/03/us/oregon-wildlife-refuge-protest/index.html
http://edition.cnn.com/2016/01/03/us/oregon-wildlife-refuge-protest/index.html
http://www.sueddeutsche.de/news/politik/eu-polens-aussenminister-wirft-oettinger-falsches-polenbild-vor-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160104-99-689170
http://www.sueddeutsche.de/news/politik/eu-polens-aussenminister-wirft-oettinger-falsches-polenbild-vor-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160104-99-689170
http://www.sueddeutsche.de/news/politik/eu-polens-aussenminister-wirft-oettinger-falsches-polenbild-vor-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160104-99-689170
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Protestujący zaatakowali  ambasadę Arabii Saudyjskiej w Teheranie 

podkładając ogień zanim zostali odparci  przez policję. 

sheikh Nimr  był jednym z 47 osób na którym wykonano karę śmierci za 

działalność terrorystyczną. 

Ale Ayatollah Ali Khamenei powiedział, że duchowny został stracony za bycie 

w opozycji przeciwko rządom sunnickim w arabii Saudyjskiej. 

Sheikh Nimr był główna postacią w antyrządowych protestach które wybuchły 

na fali arabskiej Wiosny  aż do swojego aresztowani w 2012 roku. 

Iran - największy regionalny rywal arabii saudyjskiej potępił egzekucję 

wśród innych społeczności Shia  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35216694 

 

 

Izraelscy prokuratorzy oskarżyli dwie osoby podejrzane w związku z atakiem 

na palestyńską rodzinę na zachodnim Brzegu Jordanu w wyniku czego zginęły 

trzy osoby 

 

Amiram Ben-Uliel l.21 został oskarżony o morderstwo a drugi podejrzany o 

pomoc w zabójstwie. 

Zamordowanie Saada i Riham Dawabsha oraz ich 18-miesięcznego syna Ali w 

miescie Duma w lipcu 2015 roku wywołała międzynarodowe potępienie i 

oburzenie. 

Pozostały przy życiu drugi syn Ahmed l.4 wciąż jest leczony na skutek 

urazów do których doszło w wyniku wydarzenia. 

Rodzina Dawabsha  spała kiedy do ich dom został podpalony 31 lipca i 

napisano na nim slogany w których znalazło się m.in. słowo „zemsta". 

Zgodnie z oskarżeniem Ben-Uliel dokonał ataku w zemście za zabicie jednego 

z izraelskich osadników rok temu. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35216703 

 

 

Wietnam oskarżył Chiny o pogwałcenie suwerenności na skutek lądowania 

samolotu na sztucznej wyspie, której budowę realizują Chiny na spornej 

części Morza Południowochińskiego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35216694
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35216703
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http://www.bbc.com/news/world-asia-35216579 

 

POLSKA; Ad vocem: Trybunału Konstytucyjnego 

   Sprawa Trybunału Konstytucyjnego w sensie prawnym została zakończona, 

tak twierdzi ekipa rządząca. Opozycja jest przeciwnego zdania. I spór nie 

jest zakończony, będzie trwał nadal. Aby go definitywnie zakończyć jest 

tylko jedno rozwiązanie. Należy odwołać wszystkich obecnych sędziów 

Trybunału i rozpisać konkurs na sędziego określając jasne kryteria doboru 

kandydatów. Następnie przegłosować w Sejmie i wybrać dużą większością 

głosujących. 

To, że obecna władza chciała uczynić Trybunał Konstytucyjny bardziej 

pluralistyczny nie zdominowany przez jedną partię, aby orzeczenia były 

sprawiedliwe i zapadały większością głosów – nie można negować. Jednak 

opozycja podnosiła i podnosi alarm sprzeciwiając się takim rozwiązaniom. 

Cały sęk w tym, że plan przegranej formacji politycznej nie powiódł się. 

Wierząc, że przegrają nadchodzące wybory parlamentarne postanowili się 

zabezpieczyć. Powołali na zapas sędziów swojej orientacji, tak aby przy 

wygranych wyborach przeciwnej opcji Trybunał  Konstytucyjny większością 

głosów mógł odrzucać uchwały sejmowe. 

I w tym cała logika. 

   W sprawie TK pewni agenci szukali ratunku u przywódców innych państw aby 

wpłynęli na władze polskie gdyż zagrażają one demokracji. Nie powinno 

dochodzić do takiego zachowania. Polska jest krajem suwerennym i sama 

załatwia swoje sprawy wewnętrzne, bez nacisku i doradców innych państw.  

 W ostatnich dniach wypowiedział się na temat działań władz rządowych 

odnośnie Trybunału Konstytucyjnego – rzecznik Departamentu Stanu USA Mark 

Taner : „Nowela wzmacnia pozycję i sytuację Trybunału Konstytucyjnego w 

znaczeniu odbioru społecznego”. 

 Kto pamięta czasy PRL-u wie, że w naszym kraju można było rządzić w 

pewnych ustalonych ramach, których nie można było przekroczyć. Wskazówki i 

dyspozycje płynęły z Moskwy. Ale tamtych czasów nie można w żadnym zakresie 

porównywać do obecnej rzeczywistości. 

   Czy stać niektórych czołowych przywódców i polityków do wyzbycia się 

agresji, nie tworzenia psychozy strachu, tonowania wypowiedzi ? 

Dajmy czas rządzącym do czerwca na wprowadzenie reform i nie przeszkadzajmy 

im w tym co czynią. Jeżeli się nie sprawdzą to przeproszą, że się pomylili 

i zmienią kurs lub wycofają się z polityki. 

(JB) 

 

2.I 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35216579
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Żołnierze brytyjscy którzy brali udział w wojnie w Iraku  mogą zostać 

oskarżeni o zbrodnie wojenne informuje szef jednostki śledczej, która 

zajmuje się analizowaniem popełnionych wtedy przestępstw wojennych 

Prawnicy próbują się odnieść do informacji o przemocy, której mieli się 

dopuścić żołnierze zdaniem Iraq Historic Allegations Team (IHAT). 

Minister obrony Wielkiej Brytanii powiedział, że takie oskarżenia będą 

traktowane z „wielka powagą". 

Juz doszło do podjęcia tematu takich oskarżeń, które wysuwa się w stosunku 

do brytyjskich żołnierzy służących w Iraku. 

Sprawa dotyczy  co najmniej 1515 ofiar, z których 280 miało zostać 

bezprawnie zabitych. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-35211336 

 

Pięciu napastników i trzech członków sił bezpieczeństwa zostało zabitych 

podczas ataku na indyjską bazę sił powietrznych w pobliżu granicy z 

Pakistanem informują władze 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-35211265 

 

Arabia Saudyjska przeprowadziła egzekucję Sheikh Nimr al-Nimra 

prominentnego duchownego poinformował minister spraw wewnętrznych 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35213244 

 

 

Postęp dokonujący się w astronomii „może być pomocny w odkrywaniu nowych 

światów" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-35205810 

 

1.I 

http://www.bbc.com/news/uk-35211336
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-35211265
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35213244
http://www.bbc.com/news/science-environment-35205810
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Dubaj szuka przyczyny pożaru, który wybuchł w wielkim hotelu podczas Nowego 

Roku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35209029 

 

 

Natale Cole piosenkarka R&B i jazzowa umarła w wieku 65 lat 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-35210812 

 

 

Strzelanina w Tel Aviv: zginęło dwóch Izraelczyków, informuje policja 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35209917 

 

 

Niesamowite miejsce na Litwie, w którym przetrwali bałtyccy muzułmanie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-35170834 

 

 

Dlaczego mądre zaplanowanie pracy powoduje, że zyskujemy więcej energii 

(ź) 

http://www.bbc.com/capital/story/20151221-why-working-smarter-means-

conserving-your-energy 

 

 

POLSKA; Ad vocem: zawodu dziennikarza 

   Chyba już minął szczyt tzw. „żniw” dla dziennikarzy w związku z 

ostatnimi wydarzeniami w Polsce na arenie politycznej. Przez wiele dni nie 

można było słuchać ani oglądać powtarzających scen i wypowiedzi różnych 

polityków, doktorów, profesorów, ekonomistów, politologów, sędziów i 

innych. Takie bombardowanie w mediach doprowadza oglądających i 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35209029
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-35210812
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35209917
http://www.bbc.com/news/magazine-35170834
http://www.bbc.com/capital/story/20151221-why-working-smarter-means-conserving-your-energy
http://www.bbc.com/capital/story/20151221-why-working-smarter-means-conserving-your-energy
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słuchających do ciągłego stresu, psychozy strachu, niepokoju, depresji i 

innych zaburzeń. 

   Nie jest żadną tajemnicą(różne osoby wypowiadały się i pisały na temat 

mediów w Polsce), że około 70-80 procent jest finansowanych przez inne 

państwa. Stąd mamy sposób pisania i przekazywania informacji zgodne z 

interesami tych państw. 

   Liczne badania wykazały, że ok. 70 procent społeczeństwa polskiego jest 

manipulowanych i daje się manipulować, wierząc we wszystko co usłyszy i 

obejrzy. A powszechnie wiadomo, że media mówią prawdę, półprawdę i 

nieprawdę. 

   Zawód dziennikarza jest zawodem pięknym, cenionym, ale bardzo 

odpowiedzialnym. Osoba w tym zawodzie powinna być obiektywna, prawdomówna, 

apolityczna i doświadczona. Nie może łamać etyki dziennikarskiej, tak jak 

to czynili i nadal czynią znani dziennikarze. 

Niestety poziom dziennikarski w Polsce - od pewnego czasu można to zauważyć 

- znacznie się obniżył i upolitycznił. Niektórzy pracują dla konkretnej 

opcji politycznej obrażając i poniżając inwektywami w mediach przeciwną 

opcję. Jest to sytuacja anormalna i nie licuje żadnemu dziennikarzowi. 

   Sejm przegłosował ustawę o mediach. Co się zmieni, w jakim kierunku ona 

pójdzie i czynie nie dojdzie do kolejnego upolitycznienia przez obecną 

opcję polityczną? Czy przeciętny Polak będzie przeświadczony, iż wiadomości 

usłyszane w mediach są prawdziwe i obiektywne, a dziennikarze są dobrze 

przygotowani do pracy w swoim zawodzie? Można stawiać różne pytania, a na 

odpowiedzi trzeba będzie jakiś czas poczekać.  

(JB) 

 


