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1 grudzień (niedziela)  – 7 grudzień (sobota) 2019 

7.XII 

Zmiany klimatu: Wraz ze wzrostem temperatury w oceanach zaczyna brakować 

tlenu 

 

 

Zmiany klimatyczne oraz zanieczyszczenie składnikami odżywczymi powodują że 

w oceanach jest coraz mniej tlenu i zagraża to wielu gatunkom ryb 

 

To wniosek z największego badania tego rodzaju, podjęte przez grupę IUCN, 

która zajmuje się badanie dzikiej przyrody 

 

Podczas gdy ubytek tlenu jest obserwowany od dekad, naukowcy informują, że 

zmiany klimatyczne czynią brak tlenu jeszcze poważniejszym zagrożeniem. 
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Obecnie około 700 miejsc w Oceanach mają bardzo niski poziom tlenu w 

porównaniu do 45 z lat 60-tych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-50690995 

 

 

 

Przypadek gwałtu w Unnao: Hinduska kobieta, w drodze do miejsca gdzie miał 

złożyć zeznania została podpalona i zmarła 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50697139 

 

 

 

USA - atak w Pensacola: Napastnik zwykł grać w gry komputerowe z rodzaju 

masowych strzelanin 

źródło: BBBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50701665 

 

 

 

Stany Zjednoczone i Iran wymieniły więźniów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50698017 

 

 

6.XII 

POLSKA - Wizyta w Oświęcimiu: Angela Merkel powiedziała, że Niemcy muszą 

pamiętać o zbrodniach nazistów 

 

https://www.bbc.com/news/science-environment-50690995
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50697139
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50701665
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50698017
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Angela Merkel jest trzecim niemieckim kanclerzem, która przyjechała do 

Oświęcimia 

 

Kanclerz Angela Merkel powiedziała, że Niemcy ponoszą pełną 

odpowiedzialność, aby pamiętać o nazistowskich zbrodniach wojennych, 

podczas jej pierwszej wizyty w obozie śmierci w Oświęcimiu 

 

Odpowiedzialność jest „częścią naszej narodowej tożsamości" powiedziała. Do 

jej wizyty doszło kiedy w Niemczech wzrasta antysemityzm oraz przed 75 

rocznicą wyzwolenia obozu. 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-50671663 

 

 

WYBORY W WIELKIEJ BRYTANII 2019: Pozostał mniej niż tydzień co się jak 

dotąd zmieniło? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-2019-50681557 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50671663
https://www.bbc.com/news/election-2019-50681557
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ROSJA: W. Putin wyraził nadzieję na zawarcie umowy w sprawie gazu pomiędzy 

FR i Ukrainą  

źródło: IZ 

https://iz.ru/951505/2019-12-06/putin-vyrazil-nadezhdu-na-zakliuchenie-rf-

i-ukrainoi-dogovora-po-gazu 

  

 

 

 

Sprawa w mieście Hyderabad: Policja zastrzeliła czterech mężczyzn 

podejrzanych o dokonanie gwałtu a następnie zabójstwo hinduskiej weterynarz 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50682262 

 

 

 

5.XII 

Reforma systemu emerytalnego  E. Macrona - Francja została sparaliżowana 

przez największy strajk od lat 

 

https://iz.ru/951505/2019-12-06/putin-vyrazil-nadezhdu-na-zakliuchenie-rf-i-ukrainoi-dogovora-po-gazu
https://iz.ru/951505/2019-12-06/putin-vyrazil-nadezhdu-na-zakliuchenie-rf-i-ukrainoi-dogovora-po-gazu
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50682262
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Policja i protestujący starli się w Paryżu 

 

Największy strajk od lat we Francji poważnie zakłócił funkcjonowanie szkół 

i komunikacji 

 

Pracownicy są źli na planowaną reformę emerytalną według której wiek 

emerytalny się wydłuży i emerytury będą niższe. 

Ponad 800 000 pracowników z różnych sektorów protestowało przeciwko 

zmianom. W niektórych miastach doszło do starć pomiędzy demonstrującymi a 

policją 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50643323 

  

 

Co kryje się za falą protestów na Bliskim Wschodzie? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-50663878/what-s-behind-the-

wave-of-middle-east-protests 

  

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50643323
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-50663878/what-s-behind-the-wave-of-middle-east-protests
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-50663878/what-s-behind-the-wave-of-middle-east-protests
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Ukraina określiła możliwą datę przeprowadzenia wyborów w Donbasie 

źródło: IZ   

https://iz.ru/951075/2019-12-05/ukraina-nazvala-vozmozhnuiu-datu-vyborov-v-

donbasse 

 

 

 

Unnao - Indyjska kobieta została podpalona w trakcie swojej drogi kiedy 

miał złożyć zeznania w sprawie gwałtu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50641606 

 

 

 

4.XII 

Tetsu Nakamura: Japoński lekarz wśród sześciu ofiar ataku w Afganistanie 

 

https://iz.ru/951075/2019-12-05/ukraina-nazvala-vozmozhnuiu-datu-vyborov-v-donbasse
https://iz.ru/951075/2019-12-05/ukraina-nazvala-vozmozhnuiu-datu-vyborov-v-donbasse
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50641606
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Doktor T. Dr Nakamura kierował fundacją i pomagał w rolniczej części 

Afganistanu 

 

Japoński lekarz, który poświęcił swoja karierę poprawianiu życia u 

Afgańczyków umarł po tym jak został ranny podczas ataku we wschodnim 

Afganistanie 

 

Napastnicy postrzelili T.Nakamura l.73 podczas jego podróży samochodem w 

celu kontroli projektu, który prowadził informują władze 

Pięciu Afgańczyków zostało również zabitych w ataku do którego doszło w 

mieście Dżalalabad. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50654985 

 

 

 

 

 

Odra na Wyspie Samoa: Rodziny, które nie zostały zaszczepione mają powiesić 

czerwona flagę przed drzwiami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50657716 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50654985
https://www.bbc.com/news/world-asia-50657716
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Szczyt państw NATO: D. Trump określił J. Trudeau jako „człowieka o dwóch 

twarzach" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50653597 

 

 

 

Szef MSZ Ukrainy skomentował projekt  spotkania na szczycie „normandzkiej 

czwórki" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/950490/2019-12-04/glava-mid-ukrainy-raskryl-proekt-resheniia-

sammita-normandskoi-chetverki 

 

 

3.XII 

Korea Północna pokazuje miasto obwołane jako najlepszy przykład „postępu 

cywilizacyjnego" 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50653597
https://iz.ru/950490/2019-12-04/glava-mid-ukrainy-raskryl-proekt-resheniia-sammita-normandskoi-chetverki
https://iz.ru/950490/2019-12-04/glava-mid-ukrainy-raskryl-proekt-resheniia-sammita-normandskoi-chetverki
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Miasto Samjiyon ma być wystarczalne dla czterech tysięcy rodzin 

 

Korea Północna oficjalnie oddała do zamieszkanie nowe miasto, które określa 

„wzorem nowoczesnego postępu cywilizacyjnego” 

 

Przywódca kraju Kim Jong-un przeciął czerwoną wstążkę w pobliżu Mount 

Paektu na północy oceniając Samjiyon jako jedno z najważniejszych projektów 

konstrukcyjnych. Media państwowe  KCNA poinformowały, ze miasto, które jest 

w stanie pomieścić 4000 rodzin ma nowe apartamenty, stok narciarski stadion 

oraz inne obiekty 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50640033 

  

 

Szczyt państw NATO: D. Trump uznał stwierdzenie E. Macrona, których mówił o 

„śmierci mózgowej" Paktu Północnoatlantyckiego jako obraźliwe  

źródło: BBC   

https://www.bbc.com/news/world-europe-50641403 

 

 

Rosja może uznać niezależnych dziennikarzy i bloggerów jak „obcych agentów" 

po wprowadzeniu kontrowersyjnych poprawek do prawa 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50640033
https://www.bbc.com/news/world-europe-50641403
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źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-50643705 

  

 

 

ROSJA: W Moskwie i Czelabińsku zatrzymano podejrzanych o terroryzm 

źródło: IZ 

https://iz.ru/950153/2019-12-03/v-moskve-i-cheliabinske-zaderzhali-

podozrevaemykh-v-terrorizme 

  

 

ROSJA: Dania przekonała się o zgodności gazociągu „NordStream 2" z  

międzynarodowymi zobowiązaniami 

źródło: IZ 

https://iz.ru/950060/2019-12-03/daniia-ubedilas-v-sootvetstvii-severnogo-

potoka-2-mezhdunarodnym-obiazatelstvam 

  

 

Niedźwiedź polarny z wymalowanym sprayem napisem „T-34" wprawił w 

zakłopotanie rosyjskich ekspertów ds. dzikiej przyrody 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-50643315 

  

 

10 książek, które należy przeczytać w grudniu 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20191203-ten-books-to-read-in-december 

 

 

2.XII 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50643705
https://iz.ru/950153/2019-12-03/v-moskve-i-cheliabinske-zaderzhali-podozrevaemykh-v-terrorizme
https://iz.ru/950153/2019-12-03/v-moskve-i-cheliabinske-zaderzhali-podozrevaemykh-v-terrorizme
https://iz.ru/950060/2019-12-03/daniia-ubedilas-v-sootvetstvii-severnogo-potoka-2-mezhdunarodnym-obiazatelstvam
https://iz.ru/950060/2019-12-03/daniia-ubedilas-v-sootvetstvii-severnogo-potoka-2-mezhdunarodnym-obiazatelstvam
https://www.bbc.com/news/world-europe-50643315
http://www.bbc.com/culture/story/20191203-ten-books-to-read-in-december
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Chiny zawieszają wizyty amerykańskiej marynarki wojennej do Hong Kongu w 

związku ze wspieraniem protestujących 

 

 

USS Blue Ridge przypłynął do Hong Kongu w kwietniu 2019 

 

Chiny zawieszają wizyty amerykańskich okrętów wojennych oraz samolotów 

przybywających do Hong Kongu po tym jak Waszyngton przegłosował ustawę w 

ubiegłym tygodniu wspierającą protestujących 

 

Pekin również ujawnił wprowadzenie sankcji przeciwko amerykańskim 

organizacjom zajmującym się prawami człowieka. Doszło do tego po tym kiedy 

prezydent D. Trump podpisał Human Rights and Democracy Act. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50626796 

 

 

 

Zmiany klimatu - konferencja klimatyczna COP25  

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/science-environment-50614518 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50626796
https://www.bbc.com/news/science-environment-50614518
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ROSJA: Na Kremlu odpowiedziano na ideę W. Zielenskogo w sprawie znalezienia 

pola dla rozmów o Krymie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/949702/2019-12-02/v-kremle-otvetili-na-ideiu-zelenskogo-

naiti-ploshchadku-dlia-obsuzhdeniia-kryma 

 

 

 

Mieszkanka Australii przetrwała na pustkowiu 12 dni 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-50626370 

 

 

ROSJA: W. Zielenskij wezwał do walczenia o mieszkańców Donbasu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/949774/2019-12-02/zelenskii-prizval-borotsia-za-zhitelei-

donbassa 

 

 

 

Amazon wycofuje „Motywy świąteczne" na których pojawia się były obóz 

koncentracyjny 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50625558 

 

 

 

 

 

https://iz.ru/949702/2019-12-02/v-kremle-otvetili-na-ideiu-zelenskogo-naiti-ploshchadku-dlia-obsuzhdeniia-kryma
https://iz.ru/949702/2019-12-02/v-kremle-otvetili-na-ideiu-zelenskogo-naiti-ploshchadku-dlia-obsuzhdeniia-kryma
https://www.bbc.com/news/world-australia-50626370
https://iz.ru/949774/2019-12-02/zelenskii-prizval-borotsia-za-zhitelei-donbassa
https://iz.ru/949774/2019-12-02/zelenskii-prizval-borotsia-za-zhitelei-donbassa
https://www.bbc.com/news/world-europe-50625558
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10 filmów do obejrzenia w grudniu 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20191128-ten-films-to-watch-this-december 

 

 

1.XII 

Morderstwo Daphne Caruana Galizia: Premier Malty Joseph Muscat  ustepuje z 

urzędu 

 

 

Joseph Muscat był premierem przez sześć lat 

 

Poinformował, ze poprosi rządzącą Labour Party  aby rozpocząć proces wyboru 

jego następcy 12 stycznia. Demonstranci domagali sie jego natychmiastowej 

rezygnacji w związku ze śledztwem w sprawie śmierci dziennikarki  Daphne 

Caruana Galizia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50622652 

 

 

http://www.bbc.com/culture/story/20191128-ten-films-to-watch-this-december
https://www.bbc.com/news/world-europe-50622652
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London Bridge: Kobieta zabita w ataku została zidentyfikowana jako Saskia 

Jones 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-50621581 

 

 

 

 

 

TUNEZJA: Zdjęcia masturbującego się mężczyzny w samochodzie obok szkoły 

średniej wywołały eksplozję historii kobiet, na temat molestowania i 

seksualnego wykorzystywania, których były ofiarami 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-africa-50558967 

 

 

https://www.bbc.com/news/uk-50621581
https://www.bbc.com/news/world-africa-50558967

