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W numerze: 

15    Rosja oskarżyła ekspertów od cyberbezpieczeństwa o zdradę 

15    Rex Tillerson został szefem amerykańskiej dyplomacji 

14   Sąd Apelacyjny odrzucił żądanie administracji D. Trumpa  

14    Wybory we Francji 

12    Zrekonstruowano twarz świętego Magnusa Erlendsson  

12    6 afgańskich pracowników Czerwonego Krzyża zostało  zabitych  

12    Przywódca rosyjskiej opozycji: Alexei Navalny uznany za winnego 

11    IRAK: Na Zieloną Strefę w Bagdadzie spadły rakiety 

11    Czym jest acrylamid i czy może wywołać raka? 

11    Próba z wystrzeleniem pocisków balistycznych przez Korę Pn.  

10    F.- W. Steinmeier został wybrany na prezydenta kraju  

10    Brat przyrodni przywódcy Korei Pn. - Kim Jong-nam został zabity  

10    Rezygnacja Michaela Flynna 

9     Będzie mniejsze zaangażowanie USA w kwestie NATO 

8     IRAK: W Bagdadzie w wyniku ataku zginęło co najmniej 48 osób 
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8     W wyniku  ataku na świątynię w pd Pakistanie zginęło 72 osoby 

7     STANY ZJEDNOCZONE: Scott Pruitt wybrany na szefa EPA 

7     KOLUMBIA: wybuch bomby w Bogocie  

6     Ofensywa na Mosul: Wojska irackie gotowe do ataku na PI 

6     W ataku na Mosul zginął brytyjski zamachowiec samobójca 

5     Na Syberii pojawił sie krater, który powiększa się 

2     FRANCJA: Policyjny snajper postrzelił dwie osoby 

22 luty (środa)  – 28 luty (wtorek) 2017 

 

28.II 

FRANCJA: Policyjny snajper postrzelił dwie osoby podczas spotkania 

prezydenta F. Hollande'a w zachodniej części kraju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-39121997 

 

 

Rosja i Chiny zawetowały nałożenie sankcji na Syrię przez ONZ w związku z 

podejrzeniem użycia przez nią broni chemicznej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39116854 

 

 

Dziewięć filmów, które warto obejrzeć w marcu 

(ź) 

http://www.bbc.com/culture/story/20170228-nine-films-to-watch-in-march 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-39121997
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39116854
http://www.bbc.com/culture/story/20170228-nine-films-to-watch-in-march
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27.II 

Prezydent stanów Zjednoczonych chce zwiększenia nakładów na obronę 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39108194 

 

Podczas jednego z rzadkich wywiadów były prezydent G. W. Bush wyraził 

poparcie dla wolności prasy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39107315 

 

 

 

Pomyłka podczas wręczenia Oscarów nie powinna przyćmić zwycięzcy - Film 

Moonlight dostał Oscara za najlepszy obraz. 

La La Land dostał natomiast sześć Oscarów m.in. w kategorii najlepsza 

aktorka dla Emmy Sone 

(ź) 

http://www.bbc.com/culture/story/20170227-oscars-error-shouldnt-overshadow-

a-groundbreaking-victory 

 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-39099454 

 

 

 

Wyspa zaginionych odkrywców 

(ź) 

http://www.bbc.com/travel/story/20170223-the-island-of-lost-explorers 

 

 

26.II 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39108194
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39107315
http://www.bbc.com/culture/story/20170227-oscars-error-shouldnt-overshadow-a-groundbreaking-victory
http://www.bbc.com/culture/story/20170227-oscars-error-shouldnt-overshadow-a-groundbreaking-victory
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-39099454
http://www.bbc.com/travel/story/20170223-the-island-of-lost-explorers


 POLSKI PORTAL  1-28 luty 2017                                                                                                                                              nr 2 (47)                                                                                                                                                        
4 
 

Wdowa ofiary strzelaniny w Kansas: "Pomyśleliśmy o tym, żeby opuścić Stany 

Zjednoczone" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39083337 

 

Niemieckie przestępstwa z nienawiści: w 2016 roku atakowano emigrantów 

nawet 10 razy na dzień 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-39096833 

 

 

Telefon Nokia 3310 będzie miała następcę w postaci MWC 2017 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/technology-39095127 

 

 

24.II 

W Parlamencie Europejskim pojawiły się pytania odnośnie wydatków Martina 

Shultza, który będzie głównym kontrkandydatem dla Angeli Merkel na 

stanowisko kanclerza w Niemczech 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-39080163 

 

 

Francuski urząd prześledzi przypadek F. Fillona - kandydata w najbliższych 

wyborach prezydenckich 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-39084865 

 

 

IRAK:Trwają walki o Mosul 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39083337
http://www.bbc.com/news/world-europe-39096833
http://www.bbc.com/news/technology-39095127
http://www.bbc.com/news/world-europe-39080163
http://www.bbc.com/news/world-europe-39084865
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-39079673 

 

 

 

Na Syberii pojawił sie krater, który powiększa się 

(ź) 

http://www.bbc.com/earth/story/20170223-in-siberia-there-is-a-huge-crater-

and-it-is-getting-bigger 

 

 

22.II 

Mężczyzna pochodzenia meksykańskiego popełnił samobójstwo po tym jak został 

deportowany ze Stanów Zjednoczonych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-39049670 

 

 

TURCJA: Zniesiono zakaz noszenia chusty dla kobiet oficerów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-3905306 

 

 

Astronomowie odkryli siedem planet wielkości Ziemi okrążających pojedynczą 

gwiazdę 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-39034050 

 

 

http://www.bbc.com/news/uk-39079673
http://www.bbc.com/earth/story/20170223-in-siberia-there-is-a-huge-crater-and-it-is-getting-bigger
http://www.bbc.com/earth/story/20170223-in-siberia-there-is-a-huge-crater-and-it-is-getting-bigger
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-39049670
http://www.bbc.com/news/world-europe-3905306
http://www.bbc.com/news/science-environment-39034050
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15 luty (środa)  – 21 luty (wtorek) 2017 

21.II 

Administracja D. Trumpa poszerza możliwości prawne dla deportacji 

nielegalnych emigrantów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39042712 

 

W ataku na Mosul zginął brytyjski zamachowiec samobójca 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-39045923 

 

 

Jean-Claude Juncker: Wielka Brytania zmaga się z trudną ustawą Brexitu  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-39042876 

 

 

Holenderscy posłowie głosują za wprowadzeniem legalnej uprawy konopi 

indyjskich 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-39045243 

 

 

19.II 

Ofensywa na Mosul: Wojska irackie przygotowują się do ataku na Państwo 

Islamskie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39018984 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39042712
http://www.bbc.com/news/uk-39045923
http://www.bbc.com/news/uk-politics-39042876
http://www.bbc.com/news/world-europe-39045243
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39018984
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USA: D. Trump odbył rozmowy w celu wyznaczenia nowego doradcy ds. 

bezpieczeństwa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39020804 

 

 

 

KOLUMBIA: wybuch bomby w Bogocie - kilkadziesiąt osób zostało rannych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-39023341 

 

 

 

KAMBODŻA: Ukryta w dżungli świątynia 

(ź) 

http://www.bbc.com/travel/story/20170216-cambodias-hidden-jungle-temple 

 

 

17.II 

Władze Pakistanu poinformowały, ze zabito ponad 100 bojowników po akcji sił 

specjalnych po tym jak doszło do ataku na świątynię w czwartek 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-39001703 

 

STANY ZJEDNOCZONE: Scott Pruitt, Wybrany przez D. Trumpa na szefa EPA 

(Agencji Ochrony Środowiska) został zaaprobowany przez Senat 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39010374 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39020804
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-39023341
http://www.bbc.com/travel/story/20170216-cambodias-hidden-jungle-temple
http://www.bbc.com/news/world-asia-39001703
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39010374
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USA: Sąd uznał, że były amerykański lekarz zajmujący się reprezentacją 

gimnastyków będzie sądzony w związku z podejrzeniem o molestowanie 

seksualne 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39008139 

 

16.II 

W wyniku samobójczego ataku na świątynię w południowym Pakistanie zginęło 

72 osoby 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-38994318 

 

USA: D. Trump rozpoczyna wojnę z mediami 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38998362 

 

 

M. Zuckerberg: Oto mój manifest aby ponownie uruchomić globalizację 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-38998884 

 

IRAK: W Bagdadzie w wyniku wybuchu bomby znajdującej się w samochodzie 

zginęło co najmniej 48 osób 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38995832 

 

 

Dziwny związek pomiędzy ludzkim umysłem a fizyką kwantową 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39008139
http://www.bbc.com/news/world-asia-38994318
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38998362
http://www.bbc.com/news/business-38998884
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38995832


 POLSKI PORTAL  1-28 luty 2017                                                                                                                                              nr 2 (47)                                                                                                                                                        
9 
 

http://www.bbc.com/earth/story/20170215-the-strange-link-between-the-human-

mind-and-quantum-physics 

 

15.II 

Szef obrony w administracji D. Trumpa zapowiedział mniejsze zaangażowanie 

ze strony USA w kwestie NATO, jeśli Stany Zjednoczone nie dostaną więcej 

środków 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38984947 

 

 

Śmierć Kim Jong-nama: Korea Północna prosi o przywiezienie ciała 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-38980474 

 

 

 

STANY ZJEDNOCZONE: D. Trump kontratakuje po tym jak media donoszą w sprawie 

jego kontaktów z Rosją 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38983742 

 

 

 

 

Dlaczego jedzenie dużej ilości tłuszczu jest groźniejsze dla mężczyzn niż 

dla kobiet 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-38963874 

 

 

http://www.bbc.com/earth/story/20170215-the-strange-link-between-the-human-mind-and-quantum-physics
http://www.bbc.com/earth/story/20170215-the-strange-link-between-the-human-mind-and-quantum-physics
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38984947
http://www.bbc.com/news/world-asia-38980474
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38983742
http://www.bbc.com/news/health-38963874
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8 luty (środa)  – 14 luty (wtorek) 2017 

14.II 

Rezygnacja Michaela Flynna: musiał odejść, tłumaczy Biały Dom 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38974085 

 

Brat przyrodni przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una - Kim Jong-nam został 

zabity podczas ataku w stolicy Kuala Lumpur 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-38971655 

 

 

Zespół Guns N' Roses został wygwizdany za pomylenie miast, w którym 

występowali 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-australia-38973685 

 

12.II 

NIEMCY: Były minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier został 

wybrany na prezydenta kraju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38949530 

 

USA: Zakaz podróży d. Trumpa; Doradca polityczny prezydenta atakuje 

amerykański sąd apelacyjny 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38950433 

 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38974085
http://www.bbc.com/news/world-asia-38971655
http://www.bbc.com/news/world-australia-38973685
http://www.bbc.com/news/world-europe-38949530
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38950433
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Próba z wystrzeleniem pocisków balistycznych przez Korę Północną wywołała 

potępienie ze strony opinii międzynarodowej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-38950733 

 

 

 

Czym jest acrylamid i czy może wywołać raka? 

(ź) 

http://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/what-acrylamide-and-it-cancer-risk 

 

 

11.II 

Mężczyzna chińskiej narodowości uwięziony w Indiach wraca do domu po 50 

latach 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-38928217 

 

IRAK: Na Zieloną Strefę w Bagdadzie po gwałtownych zamieszkach spadły 

rakiety 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38944744 

 

 

STANY ZJEDNOCZONE: Donald Trump planuje wprowadzenie nowego zakazu 

podróżowania na terytorium kraju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38941016 

 

Wieloryby w Nowej Zelandii: na odległej plaży znalazło się 240 osobników 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-38950733
http://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/what-acrylamide-and-it-cancer-risk
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-38928217
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38944744
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38941016
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http://www.bbc.com/news/world-asia-38942763 

 

8.II 

Przywódca rosyjskiej opozycji: Alexei Navalny uznany za winnego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38905120 

 

Sześciu afgańskich pracowników Czerwonego Krzyża zostało „zabitych przez 

Państwo Islamskie" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-38908312 

 

 

Zrekonstruowano twarz świętego Magnusa Erlendsson - Earla of Orkney 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-38892669 

 

1 luty (środa)  – 7 luty (wtorek) 2017 

 

7.II 

WIELKA BRYTANIA: Rząd przewidział i uniknął rebelii konserwatystów w 

sprawie Brexitu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-38895007 

 

STANY ZJEDNOCZONE: Wojsko amerykańskie  poinformowało, że wyraża zgodę na 

ukończenie budowy kontrowersyjnego rurociągu w (Dakota Access Pipeline) 

pobliżu terytoriów plemiennych 

http://www.bbc.com/news/world-asia-38942763
http://www.bbc.com/news/world-europe-38905120
http://www.bbc.com/news/world-asia-38908312
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-38892669
http://www.bbc.com/news/uk-politics-38895007
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38901498 

 

 

Watykan broni stanowiska aby zaprosić Chiny na szczyt poświęcony handlowi 

ludzkimi organami 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-38899942 

 

 

6.II 

Wybory we Francji: F. Fillon przeprasza za finansowanie swoich członków 

rodziny za pracę w parlamencie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38884311 

Czy w Stanach Zjednoczonych mamy kryzys konstytucyjny? 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38881119 

 

Przywrócenia prezydenckiego zakazu podróży dla mieszkańców z siedmiu krajów 

muzułmańskich może doprowadzić „znowu do chaosu" przekonują prawnicy z 

dwóch amerykańskich stanów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38880877 

 

Siostra Monica z Peru, która gra rocka 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-38859871 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38901498
http://www.bbc.com/news/world-asia-38899942
http://www.bbc.com/news/world-europe-38884311
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38881119
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38880877
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-38859871
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5.II 

Wybory we Francji: Skrajnie prawicowa przywódczyni Marine Le Pen ogłosiła 

swój manifest, w którym występuje przeciwko globalizacji i radykalnemu 

islamowi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38872335 

 

 

Chiny protestują przeciwko zaprzeczaniu przez Japonię, że w grudniu 1937 

roku doszło do masakry w mieście Nanjing w wyniku czego zginęło 300 000 

ludzi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-38874458 

 

 

Amerykański Sąd Apelacyjny odrzucił żądanie administracji D. Trumpa 

dotyczące ponownego zakazu wjazdów do USA zablokowanego przez sędziego 

federalnego w piątek 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38872680 

 

 

Zakaz wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych: Mike Pence broni 

prezydenta 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38872177 

 

 

1.II 

WIELKA BRYTNIA; Brexit: Parlamentarzyści w większości poparli artykuł 50 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38872335
http://www.bbc.com/news/world-asia-38874458
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38872680
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38872177
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http://www.bbc.com/news/uk-politics-38833883 

 

Gabinet D. Trumpa: Rex Tillerson został szefem amerykańskiej dyplomacji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38835462 

 

 

Rosja oskarżyła swoich ekspertów od cyber bezpieczeństwa o zdradę 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38831233 

 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-38833883
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38835462
http://www.bbc.com/news/world-europe-38831233

