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6

Inauguracja Donalda Trumpa

6

Włoski autobus szkolny rozbił się a następnie zapalił

6

Jonh Kerry wziął udział w „marszu kobiet" przeciwko D. Trumpowi

5

Masowy protest przeciwko D. Trumpowi

5

Senatorzy USA zamierzają zablokować zdjęcie sankcji z Rosji

4

D. Trump wydał polecenie zbudowania muru na granicy

2

Kandydat na prezydenta Francji Francois Fillon oskarżony
22 styczeń (niedziela) – 31 styczeń (wtorek) 2017

31.I
Próba przewrotu w Turcji: ONZ domaga się uwolnienia sędziego, które
uczestniczył w procesie związanym z ludobójstwem w Rwandzie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-38813542

Centro-prawicowy kandydat na prezydenta Francji Francois Fillon został
oskarżony o to, ze służby antykorupcyjne weszło do jego biura w parlamencie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-38813936

Gabinet Donalda Trumpa: Demokraci bojkotują jego nominację szefów: zdrowia
i skarbu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38807783
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FRANCJA: Lille; Wywieszenie seksistowskiego bannera w Lyonie spowodował, że
klub zaoferował bezpłatne bilety dla kobiet
(ź)
http://www.bbc.com/sport/football/38811015

29.I
Administracja D. Trumpa mocno obstaje przy zakazie na przyjazd uchodźców z
siedmiu krajów pomimo decyzji sądu oraz masowym protestom
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38790629

Benoit Hamon będzie kandydatem socjalistów
we Francji

podczas wyborów prezydenckich

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-38787061

27.I
Wizyta Theresy May: Wielka Brytania i stany Zjednoczone będą czuwać nad
NATO
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38777263
Prezydent USA D. Trump zapowiedział, że podejmie kroki, które spowodują, że
radykalni islamscy terroryści znajdą się poza terytorium USA"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38777437

Wybudowanie muru pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi zniszczy ludzi
ostrzega burmistrz Berlina
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38777514

Wspominanie zapomnianych ofiar Holocaustu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-38773057

25.I
Donald Trump wydał polecenie zbudowania muru na granicy meksykańskoamerykańskiej
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38740717

W związku z podejrzeniami, że żona francuskiego kandydata na prezydenta
Francois Fillona otrzymała w nieuprawniony sposób pieniądze publiczne
zostało wszczęte śledztwo poinformował prokurator
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-38745828

Prezydent Donald Trump obiecał „przeprowadzenie śledztwa w sprawie oszustwa
w czasie głosowania na prezydenta
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38746559

22.I
Nowa wojna na słowa pomiędzy mediami a administracją D. Trumpa
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38712182
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Senatorzy USA zamierzają zablokować zdjęcie sankcji z Rosji
(ź)
http://izvestia.ru/news/659266

Burze w USA: w Georgi i Missisipi zginęło co najmniej 15 osób
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38711953

WŁOCHY: Ocalała w lawinie, która przysypała hotel Rigopiano
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-38711368

Izrael zaaprobował nowe osadnictwo we wschodnie Jerozolimie po
zaprzysiężeniu D. Trumpa na prezydenta USA
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38711701

15 styczeń (niedziela) – 21 styczeń (sobota) 2017

21.I
Masowy protest przeciwko D. Trumpowi
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(ź)
http://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-38682569

Marine Le Pen wita oklaskami patriotyzm jako politykę przyszłości
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-38705176

Włoski autobus szkolny rozbił się a następnie zapalił w wyniku czego
zginęło 16 uczniów
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-38703536

Jonh Kerry wziął udział w „marszu kobiet" przeciwko D. Trumpowi w
Waszyngtonie
(ź)
http://izvestia.ru/news/659168

20.I
Inauguracja Donalda Trumpa: Pełny tekst przemówienia nowego prezydenta
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38697653

USA: Nowy prezydent obiecuje zakończyć „rzeź Ameryki"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38688507
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Lawina w Rigopiano: Po dwóch dniach znaleziono dziesięć żywych osób
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-38691103

Bojownicy z Państwa Islamskiego zniszczyli część Teatru Rzymskiego w
starożytnej Palmyrze
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38689131

Yahya Jammeh „ma opuścić Gambię"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-38699119

19.I
Kryzys w Gambii: d kraju wkroczyły wojska Senegalu aby wspierać nowego
prezydenta
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-38682184

Lawina w pobliżu hotelu Rigopiano: Włoscy ratownicy nie znaleźli śladów
życia
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-38674788
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15.I
Odchodzący szef CIA John Brennan ostrzegła Donalda Trumpa, aby ten
nauczył się panować nad swoim językiem
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38630016
Konflikt Izraelsko-Palestyński: Podczas szczytu przestrzega się obie strony
przed podjęciem samodzielnych, nieskonsultowanych działań
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38608990

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołaj Patruszew
oskarżył Stany Zjednoczone o posługiwanie się internetowymi serwerami w
celach szpiegowskich
(ź)
http://izvestia.ru/news/657644

Facebook będzie walczył z nieprawdziwymi wiadomościami
(ź)
http://www.dw.com/de/facebook-k%C3%BCndigt-kampf-gegen-fake-news-an/a37139078

8 styczeń (niedziela) – 14 styczeń (sobota) 2017

14.I
Mahmoud Abbas: Przeniesienie amerykańskiej ambasady do Jerozolimy z Tel
Avivu zaszkodzi procesowi pokojowemu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-38621527
John Lewis: D. Trump skrytykowany za atak na ikonę związaną z obroną prawa
człowieka
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38623881

SpaceX powraca do przerwanych prób lotów z rakietą Falcon 9
(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-38613275

Babcia ukradzionej dziewczynki ponad 18 lat temu, jeszcze jako nowo
narodzonego dziecka opisała swoje „łzy radości" po ty tym jak dowiedziała
się, że czuje i ma się dobrze
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38623879

12.I
Amerykańskie czołgi i amerykańscy żołnierze w Polsce są zagrożeniem informuje Rosja
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-38592448

Nominowani przez Donalad Trumpa: sekretarz obrony i szef wywiadu: Pompeo
and Mattis ostrzegają Rosję
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38597754

Chińska policja zniszczyła "fałszywe" posągi wojowników z terakoty
(ź)
http://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-38598577
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Śnieg w Wielkiej Brytanii: Trudne warunki pogodowe w całym kraju
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-38594739

10.I
Nominowany na amerykańskiego prokuratora generalnego Jeff Sessions
zaprzeczył, ze sympatyzuje z Ku Klux Klanem
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38564478

Zamachy bombowe w Afganistanie: w kraju zginęło kilkadziesiąt osób
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-38567241

Brytyjska korespondentka wojenna Clare Hollingworth zmarła w wieku 105 lat
(ź)
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-38573643

USA: „Bambi" uratowany z zamarzniętego jeziora
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38565321
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8.I
Wybór D. Trumpa na prezydenta: Urząd głowy państwa to biznes rodzinny, mówi
ustępujący B. Obama
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38549132

Były irański prezydent Akbar Hashemi Rafsanjani zmarł w wieku 82 lat
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38548591

Atak przy pomocy ciężarówki w Izraelu: zginęło czterech żołnierzy
izraelskich
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38546740

Na skutek mroźnej pogody w Europie w tym nawet na wyspach greckich i
południowych Włoszech zmarło 20 osób
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-38546998

1 styczeń (niedziela) – 7 styczeń (sobota) 2017

7.I
Amerykański prezydent - elekt D. Trump wysłał na Tweeterze kilka wiadomosci
na których potępił tych, którzy są przeciwni dobrym relacjom z Rosją
Jego komentarz pojawił się po tym jak szef wywiadu amerykańskiego
poinformował, że rosyjski prezydent próbował pomów w wygraniu wyborów przez
D. Trumpa. Prezydent-elekt powiedział, że winni "wielkiego zaniedbania" są
Demokraci, którzy dopuścili do tego, że włamano się na ich serwery
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(ź)http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38542415

Na wybrzeżu Kości Słoniowej doszło do buntu w armii
Wojsko zajęło kwatery główne oraz stolicę Abidżan. Bunt rozpoczął się w
piątek w mieście Bouake. Następnie rozprzestrzenił się w wielu obozach
wojskowych w kraju.
Minister obrony Alain-Richard Donwahi udał się do Bouake aby zapoznać się z
żądaniami protestujących
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(ź)http://www.bbc.com/news/world-africa-38542532

W Turcji aresztowano pięć osób podejrzanych o zabicie ambasadora Rosji

Przedstawiono im zarzut przynależności do organizacji terrorystycznej
(ź) http://izvestia.ru/news/656119

Zmarł były prezydent Portugali - Mario Soares w wieku 92 l.
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(ź)http://www.dw.com/de/portugals-ex-pr%C3%A4sident-soares-ist-tot/a36930718

6.I
USA: na lotnisku Fort Lauderdale na Florydzie doszło do strzelaniny w
wyniku której zginęli ludzie
(ź)http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38535699
Podejrzenia w sprawie ataku rosyjskich hakerów na emaile Demokratów : Szef
służby wywiadu USA streścił kwestię D. Trumpowi
(ź)http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38532700

Orka w SeaWorld, która zabiła swojego trenera w 2010 roku, zmarła
(ź)http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38531967

Konflikt w Syrii: Rosja wycofuje swój lotniskowiec z Morza Śródziemnego
(ź)http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38528654

POLSKI PORTAL 1-31 styczeń 2017

14

nr 1 (46)

Szwecja zamienia biurowe biurka na pracę w domu
(ź)http://www.bbc.com/capital/story/20161230-the-swedes-ditching-desks-towork-from-strangers-homes

5.I
Szef wywiadu amerykańskiego obiecał, że wyjawi dlaczego Rosja wmieszała się
w wybory prezydenckie
(ź)http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38521503

Syn ben Ladena Hamza „aktywnie zaangażowany" w terroryzm
(ź)http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38522777

TURCJA: Atak przy użyciu samochodu pułapki oraz broni na budynek sądu w
Izmirze
(ź)http://www.bbc.com/news/world-europe-38521549

Waszyngtoński Post Express przeprosił za pomyłkę w użyciu znaków płci
(ź)http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38518943

Dlaczego żyjemy w przyszłości przedstawionej w filmie z 1987 r. pt.
Uciekinier
(ź)http://www.bbc.com/future/story/20170105-why-we-may-be-living-in-thefuture-of-the-running-man

4.I
Profil: Założyciel Wikileaks Julian Assange
(ź)http://www.bbc.com/news/world-11047811
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Premier Izraela B. Netanyahu popiera przebaczenie żołnierzowi izraelskiemu,
który zastrzelił Palestyńczyka
(ź)http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38512699

Atak przy pomocy ciężarówki w Berlinie: człowiek, który jadł obiad z
zamachowcem Amri został zatrzymany
(ź)http://www.bbc.com/news/world-europe-38505547

Francuski kolarz Robert
zamkniętym

Marchand l. 105 ustanowił nowy rekord na torze

(ź)http://www.bbc.com/news/world-europe-38510439

Sir Tim Barrow został wybrany na nowego ambasadora Wielkiej Brytanii dla UE
(ź)http://www.bbc.com/news/uk-politics-38512901

3.I
Republikanie zrezygnują z planu ograniczenia niezależnego ciała, którego
zadaniem jest śledztwo w sprawie niewłaściwego postępowania polityków
(ź)http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38499284

Koncern Ford nie wybuduje fabryki w Meksyku, której koszt wyniósłby 1,6
miliarda dolarów
(ź)http://www.bbc.com/news/business-38497898

Kibice Chelsea uznani za winnych rasizmu w metrze paryskim
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(ź)http://www.bbc.com/news/uk-england-london-38501033

Ambasador Wielkiej

Brytanii w UE Sir Ivan Rogers ustąpił ze stanowiska

(ź)http://www.bbc.com/news/uk-politics-38498839

Dlaczego ziewanie jest tak zaraźliwe
(ź)http://www.bbc.com/future/story/20170103-why-is-yawning-so-catching

2.I
Atak na turecki klub nocny: Państwo Islamskie przyznało sie do zamachu
(ź)http://www.bbc.com/news/world-europe-38487509

IRAK: w wyniku samobójczego ataku bombowego zginęło 35 osób
(ź)http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38488091

Skandal w Korei Południowej: Córka polityk z otoczenia prezydenta została
aresztowana w Danii
(ź)http://www.bbc.com/news/world-asia-38487037

USA: Na skutek z zawieszeniem ogromnego bannera na stadionie w związku z
protestem przeciwko budowie rurociągu w Północnej Dakocie aresztowano dwie
osoby
(ź)http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38487931
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Przywódcy Republikanów martwią się o kwestie ochrony środowiska w związku z
wyborem D. Trumpa na prezydenta
(ź)http://www.bbc.com/news/science-environment-38484730

1.I
Atak na nocny klub w Turcji: Poszukiwanie sprawcy, który zabił
kilkadziesiąt osób w Istambule
(ź)http://www.bbc.com/news/world-europe-38484029

W związku z atakiem hackerskim rosyjscy dyplomaci opuszczają Stany
Zjednoczone
(ź)http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38484735

Wielka Brytania: Królowa czuje się lepiej, poinformowała księżniczka Anna
(ź)http://www.bbc.com/news/uk-38483138

Dlaczego tkaniny siedzeń w pociągach są tak brudne
(ź)http://www.bbc.com/autos/story/20160804-why-are-trains-seats-so-hideous

Wyspa ŚW. Heleny gotowa na powitanie świata
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(ź)http://www.bbc.com/travel/story/20160512-the-island-ready-to-welcomethe-world

POLSKI PORTAL 1-31 styczeń 2017

19

nr 1 (46)

