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W numerze: 

16    ONZ apeluje o pomoc humanitarną 

16    Michael Flynn przyznaje, że kłamał FBI 

15    Korea Pd. : Kolizja łodzi ze statkiem 

14    Sąd Najwyższy USA uznał rację prezydenta D. Trumpa 

14    Rosja nie weźmie udziału w Igrzyskach Zimowych w 2018 roku  

13    Jerozolima jest stolicą Izraele mówi prezydent USA D. Trump 

13    Doszło do zamieszek po słowach D. Trumpa 

12    Cztery korporacje, które kształtują nasze życie 

11    Umarł Johnny Hallyday - Elwis Preslej Francji 

11    Izrael zaatakował obiekty Hamasu 

11    Irak ogłosił zwycięstwo nad Państwem Islamskim 

11    Chiny kraj, który wszystko widzi 

10    Laureatka nagrody Nobla ostrzega przed wojną nuklearną 

10    Najmłodsza wyspa na świecie 

10    Przełom w sprawie leczenia choroby Huntigntona  
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10    STANY ZJEDNOCZONE: Atak w Nowym Jorku 

9     Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi krytycy są podzieleni 

8     Walt Disney kupił 21 Century Fox za 52 miliardy dolarów 

8     Wypadek we Francji: Zderzenie  autobusu z pociągiem  

8     Austriacka skrajna prawica powraca do koalicji  

5    Reformy sądów w Polsce:UE wszczęła postępowanie dyscyplinarne 

3   W irańskich miastach doszło do antyrządowych protestów 

 

 

15 grudzień (piątek)  – 31 grudzień (niedziela) 2017 

31.XII 

Protesty w Iranie: Obywatele mają prawo do krytyki ale nie do niszczenia 

mówi prezydent H. Rouhani 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42531165 

 

 

Palestyna zapowiedziała, że odwołuje swoich wysłanników do stanów 

Zjednoczonych w celu "odbycia konsultacji" kilka tygodni po tym jak 

prezydent d. Trump uznał Jerozolimę za stolicę Izraela 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42531102 

 

 

STANY ZJEDNOCZONE: W strzelaninie w Kolorado czterech policjantów zostało 

rannych a jeden zabity 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42531165
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42531102
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42529424 

30.XII 

Protesty w Iranie: Przemoc podczas trzeciego dnia demonstracji 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42524610 

 

STANY ZJEDNOCZONE: Aresztowano mężczyznę po tym jak wykorzystał tzw. 

swatting (to składanie fałszywych informacji aby doprowadzić do interwencji 

specjalnej grupy Swat od Special weapons and tactics) i poinformował on o 

zastrzeleniu swojego ojca i wzięcia zakładników spośród członków swojej 

rodziny  

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42523045 

 

 

USA: Ogień w Bronksie szybko rozprzestrzenił się po schodach 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-42516538/nyc-apartment-fire-

quickly-spread-up-the-stairs 

 

 

29.XII 

W irańskich miastach doszło do antyrządowych protestów 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42512946 

 

Korea Północna: Południe zajęło statek w związku z podejrzeniem o 

nielegalny handel ropą naftową 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-42510783 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42529424
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42524610
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42523045
http://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-42516538/nyc-apartment-fire-quickly-spread-up-the-stairs
http://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-42516538/nyc-apartment-fire-quickly-spread-up-the-stairs
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42512946
http://www.bbc.com/news/world-asia-42510783
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STANY ZJEDNOCZONE: Śledczy z Nowego Jorku sądzą, że pożar do którego doszło 

w Bronksie w wyniku, którego zginęło 12 osób był spowodowany zabawą dziecka 

z kuchenką 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42516649 

 

28.XII 

Gerorge Weah został prezydentem w Liberii 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-africa-42507405 

 

Gdy gwiazdy sportowe zostają politykami 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-42502890 

 

22.XII 

Wybory w Katalonii: Premier Hiszpanii Mariano Rajoy nie zgodził się na 

propozycję lidera Katalonii aby spotkać się i porozmawiać poza Hiszpanią 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-42458717 

 

 

Jerozolima: Przywódca Palestyny M. Abbas odrzuca plan pokojowy Stanów 

Zjednoczonych 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42453530 

 

 

CHINY: Francuska para zniknęła po namalowaniu murala upamiętniającego 

noblistę Liu Xiaobo 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42516649
http://www.bbc.com/news/world-africa-42507405
http://www.bbc.com/news/world-42502890
http://www.bbc.com/news/world-europe-42458717
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42453530
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http://www.bbc.com/news/world-asia-china-42454865 

 

 

Bitcoin stracił więcej niż jedną trzecią swojej wartości w ciągu tygodnia 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/business-42457983 

 

 

21.XII 

Wybory w Katalonii: partie separatystyczne utrzymały swoją większość 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-42450745 

 

Jerozolima: Rezolucja ONZ odrzuca deklarację prezydenta D. Trumpa 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42446027 

 

Morderstwo w Alpach: francuska policja poszukuje nowego śladu w 

nierozwiązanej sprawie o morderstwo Brytyjczyka jego żony oraz teściowej w 

2012 roku 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-42443373 

 

 

20.XII 

Reformy sądownictwa w Polsce: UE wszczęła postępowanie dyscyplinarne 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-42420150 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-42454865
http://www.bbc.com/news/business-42457983
http://www.bbc.com/news/world-europe-42450745
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42446027
http://www.bbc.com/news/world-europe-42443373
http://www.bbc.com/news/world-europe-42420150
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Głosowanie ONZ w sprawie Jerozolimy 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42424666 

 

Wielki robot FX-2 kierowany przez pilota 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/av/technology-42416109/robot-giant-fx-2-is-ridden-

by-human-pilots 

 

19.XII 

Jemeński pocisk balistyczny „przechwycony nad Rijadem" 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42412729 

 

USA: Republikańska ustawa w sprawie podatków: Senat ma otrzymać od izby 

niższej gotową ustawę w celu jej przegłosowania 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42415194 

 

17.XII 

Rozmowa D. Trumpa z W. Putinem: CIA pomogła powstrzymać atak na katedrę w 

St. Petersburgu 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-42386258 

Brytyjka, która pracowała w angielskiej ambasadzie w Bejrucie została 

znaleziona martwa poinformowała libańska policja 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/uk-42386721 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42424666
http://www.bbc.com/news/av/technology-42416109/robot-giant-fx-2-is-ridden-by-human-pilots
http://www.bbc.com/news/av/technology-42416109/robot-giant-fx-2-is-ridden-by-human-pilots
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42412729
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42415194
http://www.bbc.com/news/world-europe-42386258
http://www.bbc.com/news/uk-42386721
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16.XII 

Skrajna prawica w Austrii: Partia Wolności obejmuje kluczowe stanowiska w 

rządzie 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-42379985 

 

Na skutek pożarów ewakuowano Santa Barbarę 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42381438 

 

Szef marynarki wojennej w Argentynie został zwolniony na skutek zaginięcia 

łodzi podwodnej 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-42379720 

 

Nawet kiedy demencja utrudnia komunikację z moim ojcem on wciąż lubi 

śpiewać. Nasz reporter nie jest sam - badania wskazuję w jaki sposób 

zamiłowanie do muzyki może być kluczem do zrozumienia działania mózgu 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/future/story/20171213-the-musical-side-of-my-dads-

dementia 

 

Will Gompertz ocenia Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-42329374 

 

 

15.XII 

Brexit: Przywódcy UE zgodzili się na kontynuację rozmów 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-42379985
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42381438
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-42379720
http://www.bbc.com/future/story/20171213-the-musical-side-of-my-dads-dementia
http://www.bbc.com/future/story/20171213-the-musical-side-of-my-dads-dementia
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-42329374
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http://www.bbc.com/news/uk-politics-42368096 

 

Austriacka skrajna prawica powraca do koalicji w rządzie konserwatysty 

Sebastiana Kurza 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-42374693 

 

Lotnisko w Amsterdamie: Policja postrzeliła nożownika 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-42372955 

 

Dlaczego wiara w zjawiska paranormalne jest tak popularna 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/future/story/20171215-the-psychology-behind-paranormal-

beliefs 

8 grudzień (piątek)  – 14 grudzień (czwartek) 2017 

14.XII 

Theresa May: Zmierzymy w dobrym kierunku aby sfinalizować Brexit pomimo 

głosów sprzeciwu 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-42346898 

 

Wypadek we Francji: W wyniku zderzenia szkolnego autobusu z pociągiem 

zginęło co najmniej czworo dzieci informują władze 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-42358075 

 

Walt Disney kupił 21 Century Fox za 52 miliardy dolarów 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/business-42353545 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-42368096
http://www.bbc.com/news/world-europe-42374693
http://www.bbc.com/news/world-europe-42372955
http://www.bbc.com/future/story/20171215-the-psychology-behind-paranormal-beliefs
http://www.bbc.com/future/story/20171215-the-psychology-behind-paranormal-beliefs
http://www.bbc.com/news/uk-politics-42346898
http://www.bbc.com/news/world-europe-42358075
http://www.bbc.com/news/business-42353545
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13.XII 

Kraje muzułmańskie domagają się uznania Wschodniej Jerozolimy jako stolicę 

Palestyny 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-42335751 

 

Zwycięstwo nad Alabamą dowodzi, że mam rację - D. Trump 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42343054 

 

12.XII 

Międzygwiezdna asteroida sprawdzana pod kątem istnienia obcej cywilizacji 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/science-environment-42329244 

 

Donald Tusk nazywa rozmowy w sprawie Brexitu szalonym wyścigiem z czasem 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-42322187 

 

 

Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi wywołuje rozłam wśród krytyków 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-42327904 

 

 

11.XII 

http://www.bbc.com/news/world-europe-42335751
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42343054
http://www.bbc.com/news/science-environment-42329244
http://www.bbc.com/news/uk-politics-42322187
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-42327904
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USA; Atak w Nowym Jorku: po wybuchu w terminalu autobusowym zatrzymano 

sprawcę 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42312293 

 

Federica Mogherini nie zgadza się z B. Netanyahu w spawie Jerozolimy 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-42313727 

 

 

Przełom w sprawie leczenia choroby Huntigntona (Pląsawica Huntigtona) 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/health-42308341 

 

 

 

 

Najmłodsza wyspa na świecie 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/av/science-environment-42314269/the-world-s-

youngest-island 

 

10.XII 

Ruch prezydenta USA D. Trumpa: Przed ambasadą amerykańską w Libanie użyto 

gazu łzawiącego aby rozproszyć protestujących 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42298782 

 

Laureatka nagrody Nobla ostrzega przed wojną nuklearną 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42312293
http://www.bbc.com/news/world-europe-42313727
http://www.bbc.com/news/health-42308341
http://www.bbc.com/news/av/science-environment-42314269/the-world-s-youngest-island
http://www.bbc.com/news/av/science-environment-42314269/the-world-s-youngest-island
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42298782
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http://www.bbc.com/news/world-europe-42298453 

 

 

Brexit: Porozumienie T. May z UE nie jest zobowiązujące mówi David Davis 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-42298971 

 

 

Chiny kraj który wszytko widzi 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-42248056/in-your-face-china-s-

all-seeing-state 

 

9.XII 

Irak ogłosił zwycięstwo nad Państwem Islamskim 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42291985 

 

Izrael zaatakował obiekty Hamasu w Strefie Gazy po tym jak ten wystrzelił 

rakiety 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42291071 

 

 

 

Johnny Hallyday: Ogromne tłumy zebrały się aby pożegnać Elvisa Presleya 

Francji 

źródła: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-42291491 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-42298453
http://www.bbc.com/news/uk-politics-42298971
http://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-42248056/in-your-face-china-s-all-seeing-state
http://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-42248056/in-your-face-china-s-all-seeing-state
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42291985
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42291071
http://www.bbc.com/news/world-europe-42291491
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8.XII 

Amerykański wysłanniczka do Organizacji Narodów Zjednoczonych Nikki Haley, 

oskarżyła ONZ o niszczenie możliwości na pokój pomiędzy Izraelem a 

Palestyńczykami 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42287429 

 

Demokratyczna Republika Kongo: Żołnierze ONZ zabici w ataku w North Kivu 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-africa-42285871 

 

 

W wyniku ataku "samurajskim mieczem" w tokijskiej świątyni zginęło trzy 

osoby  

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-42275875 

 

 

Bitcoin zanotował nowe wzrost po tym jak osiągnął wartość 17 dolarów 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/business-42275564 

 

 

Cztery korporacje, które kształtują nasze życie 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/capital/story/20171208-the-four-companies-that-shape-

our-lives 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42287429
http://www.bbc.com/news/world-africa-42285871
http://www.bbc.com/news/world-asia-42275875
http://www.bbc.com/news/business-42275564
http://www.bbc.com/capital/story/20171208-the-four-companies-that-shape-our-lives
http://www.bbc.com/capital/story/20171208-the-four-companies-that-shape-our-lives
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1 grudzień (piątek)  – 7 grudzień (czwartek) 2017 

7.XII 

Co najmniej 31 Palestyńczyków zostało rannych po tym jak Donald Trump uznał 

Jerozolimę za stolicę Izraela 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42265337 

 

Podczas wizyty w Grecji prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wezwał do 

odnowienia traktatu dotyczącego granic 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-42265260 

 

6.XII 

Jerozolima jest stolicą Izraela, mówi Donald Trump 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42259443 

 

Wybory w Rosji: W. Putin znowu wystartuje w wyborach prezydenckich 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-42256140 

 

5.XII 

Arabscy przywódcy ostrzegli amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, że 

przeniesienie amerykańskiej ambasady do Jerozolimy spowoduje poważne 

konsekwencje 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42245289 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42265337
http://www.bbc.com/news/world-europe-42265260
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42259443
http://www.bbc.com/news/world-europe-42256140
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42245289
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Rosja nie będzie mogła uczestniczyć w Zimowych Igrzyskach w 2018 roku 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/sport/winter-sports/42242007 

 

 

Były przywódca Gruzji uwolniony 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/av/42244999/former-georgia-leader-freed-after-

standoff-in-kiev 

 

4.XII 

USA, Sąd Najwyższy zgodził się na zakaz wjazdów (wprowadzony pierwotnie 

przez prezydenta D. Trumpa) obywateli z sześciu krajów w większości 

zamieszkanych przez muzułmanów 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42231806 

 

 

Wielka Brytania i Unia Europejska nie osiągnęły porozumienia w sprawie 

następnego etapu rozmów dotyczących Brexitu - poinformowała premier Theresa 

May 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-42217735 

 

 

Były prezydent Jemenu Ali Abdullah Saleh został zabity w wyniku walk 

prowadzonych pomiędzy jego zwolennikami oraz bojownikami Houthi 

źródło: 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42225574 

 

http://www.bbc.com/sport/winter-sports/42242007
http://www.bbc.com/news/av/42244999/former-georgia-leader-freed-after-standoff-in-kiev
http://www.bbc.com/news/av/42244999/former-georgia-leader-freed-after-standoff-in-kiev
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42231806
http://www.bbc.com/news/uk-politics-42217735
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42225574
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3.XII 

Irlandia „nie ma interesu", aby opóźnić Brexit - mówi wicepremier Simon 

Coveney 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-42214313 

 

 

Rosja-Trump: Prezydent krytykuje FBI w związku ze śledztwem, które wszczęto 

w sprawie domniemanego udziału Rosji w wyborach w USA 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42215767 

 

 

Korea Płd.:W wyniku kolizji łodzi rybackiej z 336 tonowym statkiem zginęło 

13 osób 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-42213513 

 

 

Na skutek smogu przerwano mecz krykieta pomiędzy Indiami a Sri Lanką 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/sport/cricket/42213491 

 

 

Dziewięć filmów, które warto obejrzeć w grudniu 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20171129-nine-films-to-watch-in-december 

 

2.XII 

http://www.bbc.com/news/world-europe-42214313
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42215767
http://www.bbc.com/news/world-asia-42213513
http://www.bbc.com/sport/cricket/42213491
http://www.bbc.com/culture/story/20171129-nine-films-to-watch-in-december
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Zdaniem prezydenta USA D. Trumpa działania byłego doradcy ds. 

bezpieczeństwa narodowego M. Flynna po wyborach prezydenckich w 2016 roku 

były zgodne z prawem 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42209758 

 

Były prezydent Jemenu Saleh zaoferował udział w rozmowach z koalicją 

kierowaną przez Arabię Saudyjską 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42208360 

 

 

Na Hawajach przetestowano ostrzeżenie informujące o ataku nuklearnym 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-42207680/hawaii-tests-nuclear-

warning-siren 

 

1.XII 

Trump-Rosja: Michael Flynn przyznaje, że kłamał w stosunku do FBI 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42192080 

 

Papież użył słowa Rohingya w stosunku do muzułmanów podczas spotkania w 

Bangladeszu 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-42193813 

 

ONZ apeluje o rekordową pomoc humanitarną w wysokości 22 miliardów dolarów 

w 2018 roku 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-42194751 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42209758
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42208360
http://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-42207680/hawaii-tests-nuclear-warning-siren
http://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-42207680/hawaii-tests-nuclear-warning-siren
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42192080
http://www.bbc.com/news/world-asia-42193813
http://www.bbc.com/news/world-42194751
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Ambitny plan oby zabezpieczyć teren przed zalaniem 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/future/story/20171130-the-ambitious-plan-to-stop-the-

ground-from-sinking 

 

http://www.bbc.com/future/story/20171130-the-ambitious-plan-to-stop-the-ground-from-sinking
http://www.bbc.com/future/story/20171130-the-ambitious-plan-to-stop-the-ground-from-sinking

