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W numerze:
46 Prawo zezwalające na asystowane samobójstwo weszło
w życie w Austrii
44 USA: W weekend anulowano loty w kraju w związku z Covidem
i złą pogodą
43 Premier Sudanu Abdalla Hamdok ustępuje że stanowiska
41 Korea Północna wystrzeliła pocisk w kierunku morza
39 Niepokoje w Kazachstanie: Rząd przywrócił ceny benzyny po tym
jak doszło do rozlewu krwi
37 Kazachstan: Żołnierze mają strzelać bez ostrzeżenia
35 ETIOPIA: Konflikt w Tigray: Kilkadziesiąt osób zostało zabitych
34 Zamieszki w Kazachstanie: W wyniku protestów zginęło co
najmniej 164 osoby
33 Zamieszki w Kazachstanie były próbą zamachu stanu - prezydent
31 Mężczyźnie przeszczepiono genetycznie zmodyfikowane serce
30 Korea Północna informuje, że dokonała trzeciej udanej próby
wystrzelenia pocisku hipersonicznego
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29 W Australii zarejestrowano najwyższą temperaturę w ciągu dnia
50,7 stopni Celsjusza
28 Migranci na Kanale La Manche: Uratowano 30 osób
25 Novak Djokovic: Serbski tenisista został deportowany
23 Atak na synagogę w Teksasie
18 Napięcie w związku z Ukrainą: USA i Rosja prowadzą „rozmowy"
15 Atak na więzienie w Syrii
7

Konwój wolności: Dlaczego kierowcy protestują w Ottawie?
29 styczeń (sobota) – 31 styczeń (poniedziałek) 2021

31. I
Pościg w Niemczech po zastrzeleniu policjantów w pobliżu Kasel

Policja rozpoczęła pościg oraz zamknęła drogi w rejonie zdarzenia

W zachodnich Niemczech dwaj policjanci dokonujący rutynowej kontroli
zostali zastrzeleni
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O godzinie 04:20 czasu lokalnego (03:20 GMT) policjanci zatrzymali samochód
w dystrykcie Kusek w landzie Rhineland-Palatinate w pobliżu przy granicy z
Francja.
29-letni policjant i 24-letnia policjantka zostali zastrzeleni

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60195712

https://www.bild.de/news/inland/news-inland/bei-verkehrskontrolle-zweipolizisten-erschossen-taeter-fluechtig-78993010.bild.html

Konwój wolności: Kierowcy ciężarówek doprowadzili do chaosu w Ottawie po
drugim dniu protestów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60190452

Wybory w Portugalii : niespodziewanie zwycięstwo socjalistów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-60194375

USA: Iguany spadające z drzew na Florydzie na skutek obniżenia się
temperatury
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60090861
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W Niemczech wszczęto dwa śledztwa w odniesieniu do aplikacji Telegram
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/31/v-germanii-nachali-dvarassledovaniia-v-otnoshenii-telegram-news

30. I
KOREA POŁNOCNA: Przeprowadzono największy test od 2017 roku

Przywódca kraju Kim Jong-un odwiedził w ubiegłym tygodniu militarna fabrykę
zbrojeniową

Korea Północna przeprowadziła największą próbę rakietową od 2017 roku

Wystrzelono najprawdopodobniej pocisk średniego zasięgu, który osiągnął
wysokość 2000 km zanim wpadł do Morza Japońskiego. Japonia, Korea
Południowa oraz USA potępiły próbę, siódmą już w tym miesiącu.
źródło: BBC

POLSKI PORTAL 1-31 styczeń 2022

4

nr 1 (106)

https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-60186538

Allison Fluke-Ekren: Amerykanka zatrzymana za przewodzenie kobiecej grupie
bojowników Państwa Islamskiego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60185963

Demokratyczna Republika Kongo wydaje wyroki śmierci za zamordowanie
ekspertów z ONZ
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-60183952

29. I
ROSJA: Ćwiczenia wojskowe oddalają się od
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Rosyjskie okręty biorą udział w ćwiczeniach na M. Bałtyckim w październiku
2021

Rosyjskie ćwiczenia wojskowe zostały przeniesione dalej od wybrzeży
Irlandii po presji wywieranej przez polityków i rybaków

Przeniesiono je poza irlandzką Exclusive Economic Zone (EEZ). Ćwiczenia
przy użyciu ostrej amunicji mają odbywać się 240 km od pd-zach wybrzeża.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60184843

„Ćwiczenia ze strzelaniem bojowym"
Na granicy Rosji i Ukrainy
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/27/podniaty-po-trevoge

POLSKI PORTAL 1-31 styczeń 2022

6

nr 1 (106)

Sergio Mattarella: W wieku 80 lat włoski prezydent został wybrany na drugą
kadencję
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60183929

Hong Kong: Ostatni z napisów upamiętniających ofiary na placu Tiananmen
został zasłonięty
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-60180507

Konwój wolności: Dlaczego kierowcy ciężarówek protestują w Ottawie?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60164561

Sztorm Ana: Siejący spustoszenie afrykańki żywioł wskazuje na rzeczywisty
kryzys klimatyczny - ONZ
Źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-60180738

22 styczeń (sobota) – 28 styczeń (piątek) 2021

28. I
Kryzys związany z Ukrainą: Stany Zjednoczone zignorowały obawy o
bezpieczeństwo ze strony Rosji informuje W. Putin
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Ukraińscy żołnierze w bazie na zachodzie kraju - USA ostrzegły, że Rosja
dokona inwazji w następnym miesiącu

Prezydent Rosji W. Putin powiedział prezydentowi Francji, że Zachód
zignorował obawy Rosji o bezpieczeństwo

USA odrzuciły żądania Moskwy, że NATO wykluczy przyjęcie Ukrainy do sojuszu
ale potwierdziły, że oferują Rosji „drogę dyplomatyczną”. Prezydent USA J.
Biden ostrzegł, że jest wyraźna możliwość, że Rosja może zaatakować Ukrainę
w lutym. Rosja zaprzecza, że ma w planie atak. Ale w piątek W. Putin
powiedział prezydentowi Francji E. Macron, że impas nie został rozwiązany
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60173191

Novak Djocovic: Wątpliwości w kwestii przeprowadzony przez niego testów na
obecność Covid
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/59999541
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Netflix musi odpowiedzieć na zarzut zniesławienia w związku z serial,
Gambit królowej (The Queen's Gambit) uznał sąd USA
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-60167723

Wojna domowa w Etiopii: Lekarze w największym szpitalu w kraju błagają o
transport żywności gdyż nie mają co jeść
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-60169326

Strzelanina w Fudżimino: został zastrzelony japoński lekarz
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-60167643

27. I
Kryzys związany z Ukrainą: Gazociąg Nord Stream 2 może stać się celem jeśli
ROSJA zaatakuje Ukrainę
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Naprzeciw ukraińskich żołnierzy po drugiej stronie granicy znajduje się 100
000 żołnierzy

Niemcy i USA ostrzegł, że jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę projekt gazociągu
nie zostanie sfinalizowany
Amerykański rzecznik departamentu stanu powiedział, że projekt Nord Stream
2 „nie zostanie sfinalizowany" jeśli ROSJA zaatakuje Ukrainę.
Kontrowersyjny projekt energetyczny ma podwoić ilość przesłanego gazu i
biegnie po dnie morza Bałtyckiego z Rosji do Niemiec
źródło:BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60151839

UKRAINA: Poborowy zastrzelił pięciu żołnierzy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60152005

Siły kurdyjskie informują, że odbiły syryjskie więzienie zajęte przez
bojowników z Państwa Islamskiego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-60139851

POLSKI PORTAL 1-31 styczeń 2022

10

nr 1 (106)

Katastrofa w Fukushimie: Sześcioro młodych Japończyków złożyło pozew w
związku z rakiem tarczycy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-60150733

Restrykcje związane z paszportem covidowym i noszenie masek zostają
zniesione w Wielkiej Brytanii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-60147766

26.I
ONZ wzywa do ewakuacji dzieci uwięzionych w oblężonym więzieniu w Syrii

Syryjskie Siły Demokratyczne mówią, że około 1000 bojowników i więźniów
poddało się

Agencja ds dzieci przy ONZ wezwała do przeprowadzenia ewakuacji kilkuset
dzieci znajdujących się w syryjskim więzieniu zajętym przez bojowników
Państwa Islamskiego

UNICEF poinformowało, że otrzymało „wielce niepokojące raporty dotyczące
ofiar śmiertelnych" wśród chłopców w więzieniu Ghwayran w mieście Hasaka
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-60139851

POLSKI PORTAL 1-31 styczeń 2022

11

nr 1 (106)

Filmy wideo w sieci prezentują jak mieszkańcy na Ukrainie przyjmują postawę
stoicka i gromadzą zapasy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60140392

USA: Niezaszczepionemu mężczyźnie odmówiono transplantacji serca w szpitalu
w Bostonie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60132765

25.I
Africa Cup of Nations: Co najmniej osiem osób zginęło przez stratowanie na
stadionie w Kamerunie

Co najmniej osiem osób zostało zabitych a 38 rannych po meczu Africa CUP of
Nations w Kamerunie
Na filmach wideo widać tłumy krzyczących kibiców, którzy są tratowani przy
wejściu na stadion Paul Biya w stolicy kraju Yaounde.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-60120367

W Gwatemali skazano byłych żołnierzy za dokonanie gwałtu na rdzennych
kobietach
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-60124599

Oleg Nawalny zażądał zastąpienia warunkowego terminu wyznaczonego mu w
„sprawie sanitarnej" rzeczywistym
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źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/25/olegu-navalnomu-potrebovaliotmenit-uslovnyi-srok-naznachennyi-emu-sanitarnomu-delu-news

W. Zelensky poprosił Ukraińców, aby nie bali się inwazji Federacji
Rosyjskiej i szczepili się
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/25/ne-krichite-vse-propalo

UKRAINA: Skąd będziemy wiedzieli czy wojna się zaczęła?
Przykład tekstu jak dziennikarstwo nie powinno wyglądać. Autorzy już
dywagują co się stanie nakręcając spiralę przypuszczeń, domysłów o co
najważniejsze strasząc czytelnika
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60120217

i kolejny tekst:
Ros Atkins na temat: napięć na Ukrainie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-60118675

I tym razem El Pais:
Jaka jest geneza wojny na Ukrainie?
źródło: El Pais
https://elpais.com/internacional/2022-01-25/estos-son-los-motivos-por-losque-rusia-quiere-invadir-ucrania.html
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24.I
Taliban rozpoczyna rozmowy z przywódcami państw zachodnich w Oslo

Talibowie spotykają się z przywódcami Zachodu w Norwegii po raz pierwszy
odkąd uzyskali kontrolę nad Afganistanem

Rozmowy maja potrwać trzy dni i będą dotyczyć praw człowieka oraz kryzysu
humanitarnego w kraju

Zdaniem ONZ 95% Afgańczyków nie wystarczającej ilości żywności
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-60106407

Starcia w Belgi w związku z wprowadzaniem restrykcji dotyczących Covid
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-60106108

WIELKA BRYTANIA: B. Johnson ostrzega, że interwencja rosyjska może być
katastrofalna
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-60113271

Julian Assange może poprosić Sąd Najwyższy, aby zablokował jego ekstradycji
do USA
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-60108379

23.I
Atak na więzienie w Syrii doprowadził do kilkudniowych starć
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Od czwartku w mieście Hasak trwają walki

W północno-wschodniej Syrii trwają intensywne walki po tym jak bojownicy
Państwa Islamskiego próbowali uwolnić swoich członków z więzienia nad
którym sprawują pieczę Kurdowie
Siły kurdyjskie wspierane przez amerykańskie lotnictwo walczą od czwartku z
bojownikami w mieście Hasaka. atak na więzienie Ghwayran jest jednym z
najbardziej ambitnych celów od pokonania PI w Syrii prawie trzy lata
temu. W przepełnionym obiekcie znajduje się 3500 podejrzanych związanych z
PI.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-60100364

Nusrat Ghani: Dyskryminacja muzułmanów (tzw. muslimness) jest powodem
mojego zwolnienia, mówi była minister
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-60100525

Głównodowodzący niemieckiej marynarki wojennej poddał się do dymisji w
związku z swoimi kontrowersyjnymi komentarzami w stosunku do Ukrainy
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-europe-60099924

BURKINA FASO: Bunt żołnierzy w bazie Ouagadougou
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-60102087

22.I
Napięcie na Ukrainie: „Śmiercionośna broń" przybyła do Kijowa ze Stanów
Zjednoczonych

Amerykańska ambasada opublikowała zdjęcia przesłanej broni jako obiecanej
pomocy dla Ukrainy

Około 90 ton „śmiercionośnej broni" przesłano na Ukrainę przy trwającym
napięciu na granicy z Rosją
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Była to pierwsza dostawa amerykańskiej pomocy dla Ukrainy wraz z amunicją
dla „obrońców na linii frontu”.
Dostawa nastąpiła po wizycie amerykańskiego sekretarza stanu A. Blinkena w
tym tygodniu, który ostrzegł, że Rosję czeka mocna odpowiedź jeśli ta
zdecyduje się najechać na Ukrainę. Moskwa zaprzecza temu, że ma plany aby
doszło z jej strony do inwazji na Ukrainę.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60096261

ONZ potępia krwawy nalot na więzienie w Jemenie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-60092458

Dwóch Kanadyjczyków zostało zastrzelonych a kolejny ranny po kłótni
pomiędzy gośćmi hotelowymi w pobliżu Cancún w Meksyku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60092429

Robot sprzątający uciekł z Cambridge Travelodge
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-england-cambridgeshire-60084347

15 styczeń (sobota) – 21 styczeń (piątek) 2021

21.I
Napięcie w związku z Ukrainą: USA i Rosja odbywają „szczere rozmowy"
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Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken i minister spraw zagranicznych
Rosji Sergei Lawrov podali sobie ręce w czasie rozmów toczących się w
hotelu w Genewie
Amerykański sekretarz stanu i rosyjski minister spraw zagranicznych
określili rozmowy w Genewie jako szczere
USA ma określić swoje stanowisko na piśmie w następnym tygodniu, po czym
rozmowy będą kontynuowane. Istnieją obawa, że duża armia rosyjska
zgromadzona przy granicy z Ukrainą zostanie użyta do inwazji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60077776

Wybuch w Ghanie: Po wielkiej eksplozji w pobliżu Bogos mogło zginąć wiele
ludzi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-60074511

Hanifa Abubakar: Oburzenie w Nigerii po zabiciu pięcioletniej uczennicy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-60083958
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Serbia anulowała licencję dla anglo-australijskiej kompani węglowej po
kilku tygodniach protestów w sprawie uruchomienia kopalni litu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60081853

20.I
Według nowo opublikowanego raportu były papież Benedykt nie potrafił podjąć
działań przeciwko molestowaniu

Były papież Benedykt XVI nie przeciwstawił się molestowaniu w przypadku
czwórki dzieci kiedy był arcybiskupem w Monachium

Papież Benedykt wtedy Josef Ratzinger zajmował stanowisko od 1977 do 1982
roku. On sam zaprzeczył oskarżeniom

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60070132
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Napięcie na Ukrainie: J. Biden, twierdzi, że W.Putin „wtargnie" na Ukrainę

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60061300

Nawet psy były pokryte popiołem mówi mieszkaniec archipelagu Tonga
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-60065767

19.I
UKRAINA: A. Blinken w Kijowie zachęca, aby Rosja wybrała pokojową ścieżkę
Amerykański Sekretarz Stanu Antony Blinken wezwał Rosję aby przyjąć
„dyplomatyczne i pokojowe rozwiązanie" kiedy rośnie obawa, że dojdzie do
inwazji na Ukrainie
Szacuje się, że Rosja rozmieściła 100 000 żołnierzy w pobliżu granicy z
Ukrainą. A. Blinken będąc z wizytą w Kijowie, powiedział, że zgodnie z
planami Rosji mają zostać wzmocnieni.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60048395

Olimpiada zimowa w Pekinie: ostrzeżono sportowców w kwestii wypowiadania
się na temat łamania praw człowieka
źródło: BBC
https://www.bbc.com/sport/winter-olympics/60051072

Sheikh Jarrah: Izraelska policja eksmitowała Palestyńczyków z domu we
Wschodniej Jerozolimie
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źrodło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-60052131

18.I
Wielka Brytania wysyła broń aby bronić Ukrainy informuje minister obrony

Rezerwiści na Ukrainie wzięli w grudniu udział w ćwiczeniach po tym jak
doszło do wzrostu napięcia z Rosją

Wielka Brytania przekazuje Ukrainie pociski przeciwczołgowe krótkiego
zasięgu do samoobrony podczas gdy Rosja zgromadziła 100 tysięcy swoich
żołnierzy na granicy
Brytyjski minister obrony Ben Wallace powiedział BBC, że na Ukrainę
zostanie również wysłany mały zespół żołnierzy w celu przeprowadzenia
szkolenia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-60033012

Napastnik, który wziął zakładników w Teksasie był znany wydziałowi MI5
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/uk-60038207

Tsunami, które nawiedziło archipelag Wysp Tonga było bezprecedensową
katastrofą
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-60039617

17.I
Atak na synagogę w Teksasie: W Wielkiej Brytanii zatrzymano dwójkę
nastolatków

Policja kontynuowała prowadzenie śledztwa w związku z wzięciem zakładników
w Colleyville w Teksasie 16 stycznia

Dwoje nastolatków aresztowano w Anglii jako część śledztwa w związku z
wzięciem zakładników w Synagodze w Teksasie
Obywatel brytyjski Malik Faisal Akram, l.44 z Blacburn został zastrzelony
podczas wymiany ognia z policją. Nie podano natomiast szczegółów
dotyczących pary nastolatków aresztowanych w południowym Manchesterze w
niedzielę
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-60019251

Tysiące osób bez prądu w Kanadzie i USA na skutek burz śnieżnych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60017300

Tsunami na Wyspach Tonga
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-60019814

16.I
Napastnik, który wziął zakładników w synagodze był Brytyjczykiem

Celem ataku była synagoga Congregation Beth Israel
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Mężczyzna, który wziął czterech zakładników w synagodze na przedmieściach
Dallas, w Teksasie został zidentyfikowany przez FBI jako obywatel
brytyjski: Malik Faisal Akram l. 44

Napastnik, który przerwał poranne nabożeństwo w Colleyville został
postrzelony i zabity po 10 godzinnej wymianie ognia z policją Wszyscy
zakładnicy z Congregation Beth Israel zostali uwolnieni i nikt nie został
ranny
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60014006

Novak Djokovic: Serbski tenisista został deportowany po tym jak przegrał w
Australii walkę o uzyskanie wizy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-60014059

Burza śnieżna w USA i Kanadzie - wydano ostrzeżenia dla milionów osób
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60017300

W wyniku wybuchu wulkanu na Nowej Zelandii samolot musiał polecieć na wyspy
Tonga po wielkiej erupcji, która spowodował tsunami
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-60009944

15.I
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Ashling Murphy: Tysiące osób zebrały się w Irlandii i Wielkiej Brytanii aby
upamiętnić morderstwo nauczycielki

Upamiętnienie zdarzenia odbyło sie w sobotę po południu w
Centre w Camden

Upamiętnienie wydarzenia - zamordowania nauczycielki
odbyło się w Irlandii oraz w Wilekiej Brytani

London Irish

Ashling Murphy

23-letnia nauczycielka został zabita na brzegu Grand Canal nieopodal
Tullamore w środę.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60009376

Zabójstwo prezydenta Haiti: Jovenel Moïse - aresztowano byłego senatora z
Jamajki
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-60010159
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Boris Johnson „musi pozostać na stanowisku albo poddać się do dymisji"
powiedział BBC reprezentant Torysów oraz były minister Tobias Ellwood
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-60005134

8 styczeń (sobota) – 14 styczeń (piątek) 2021

14.I
Cyberatak na Ukrainę: Kijów oskarża Rosję

Na stronach rządowych w piątek pojawiło się ostrzeżenie

Rząd Ukrainy oskarżył Rosję o to, że stoi za piątkowym cyberatakiem na
kilkadziesiąt stron WWW

Około 70 stron rządowych tymczasowo było niedostępnych na skutek
największego jak dotąd takiego ataku na Ukrainę. Przed wyłączeniem stron
pojawiło się ostrzeżenia, aby Ukraińcy „przygotowali się na najgorsze". W
ciągu kilku godzin strony WWW ponownie były dostępne.
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59992531

Migranci na Kanale La Manche: Uratowano 30 osób, jedna utonęła u wybrzeży
Francji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59992918

Novak Djokovic: Australia zatrzyma słynnego tenisistę w niedzielę po
anulowaniu mu wizy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-59991762

Britney Spears i jej siostra Jamie Lynn zaangażowały sie w publiczna
dyskusję w związku z ostatnim wywiadem telewizyjnym oraz ich wzajemnej
relacji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-59993346

13.I
Niemiecki sąd uznał syryjskiego pułkownika winnym popełnienia zbrodni
przeciwko ludzkości
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Syryjczycy przed budynkiem sądu w Koblencji że zdjęciami ofiar wojny
domowej

Niemiecki sąd skazał syryjskiego pułkownika na karę dożywotniego
pozbawienia wolności za popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości
Anda Raslan, l.58 ma związek z torturowaniem ponad 4 tysięcy ludzi w
więzieniu zwanym jako „Piekło na ziemi".
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59949924

W Australii zarejestrowano najwyższą temperaturę w ciągu dnia 50, 7 stopni
Celsjusza
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-59977193

W Nigerii po siedmiu miesiącach zniesiono zakaz korzystania z Twittera
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-africa-59958417

12.I
Korea Północna informuje, że dokonała trzeciej udanej próby wystrzelenia
pocisku hipersonicznego

Media państwowe opublikowały zdjęcia przedstawiające Kim Kong Una jak
ogląda ostatni test
Korea Północna mówi, że przeprowadziła kolejną udaną próbę wystrzelenia
pocisku hipersonicznego
Media państwowe poinformowały, że pocisk wystrzelony we wtorek skręcił
przed trafieniem w cel znajdujący się na morzu około 1000 km od miejsca
wystrzelenia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59958664

Deszcze w Brazylii: Region Minas Gerais dotknięte przez powodzie i
obsunięcia ziemi
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-59944174

Novak Djokovic przyznał się do przerwania izolacji po pozytywnym teście na
koronawirusa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-59935127

11.I
Mężczyźnie przeszczepiono po raz pierwszy genetycznie zmodyfikowane serce
świni
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Chirurg Bartley P Griffith pozuje do zdjęcia z David Bennett (zdjęcie
pochodzi ze stycznia)
Amerykanin został pierwszą osobą, której przeszczepiono serce z genetycznie
zmodyfikowanej świni
David Bennett, l. 57, czuje się dobrze trzy dni po zabiegu trwającym siedem
godzin informują lekarze.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59944889

Zmarł David Sassoli przewodniczący Parlamentu Europejskiego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59947211

WIELKA BRYTANIA: Koniec testów PCR dla osób bezobjawowych
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/uk-59944057

Nie żyje bohaterski szczur Magawa wytrenowany do wykrywania m.in.
przeciwpiechotnych w Kambodży
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59951255

10.I
Zamieszki w Kazachstanie były próbą zamachu stanu mówi prezydent

Kazachskie siły bezpieczeństwa pilnują jeden z punktów w Almacie
Prezydent Kazachstanu Kassym-Jomart Tokayev opisał krwawe zamieszki w
ubiegłym tygodniu jako próbę przeprowadzenia zamachu stanu
Zwrócił się do wojskowego sojuszu z krajów postsowieckich mówiąc, że
działanie było koordynowanie przez „pojedynczy ośrodek" ale nie wymienił
podejrzanych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59900738
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USA - Pożar w Nowym Jorku: w wyniku rozprzestrzenienia się ognia w
apartamentowcu zginęło co najmniej 19 osób
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59931896

N. Djokovic wygrał w sądzie i może pozostać w Australii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-australia-59909477

Covid-19: Zwykle przeziębienie może zapewnić trochę ochrony, sugerują
badania
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-59911257

9.I
Zamieszki w Kazachstanie: W wyniku protestów zginęło co najmniej 164 osoby
podają raporty

Co najmniej 164 osoby zginęły w Kazachstanie podczas gwałtownych
antyrządowych protestów

Jeśli dane zostaną potwierdzone będzie to gwałtowny wzrost od podawanych
wcześniej 44 ofiar
Prawie 6000 ludzi aresztowano w tym „znaczną liczbę obcokrajowców".
poinformowało biuro prezydenta w niedzielę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59927267
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Co najmniej siedem osób zginęło kiedy klif obsunął się na łodzie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-59923900

Atak gangu motocyklowego w Nigerii: Liczba ofiar wzrosła do 200
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-59925413

Covid: Tysiące osób protestowało we Francji przeciwko nowo proponowanemu
paszportowi sanitarnemu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59925408

USA: Alec Baldwin odrzuca oskarżenia, że jego zeznania są niezgodne ze
stanem faktycznym w czasie śledztwa dotyczącego postrzelenia przez aktora
Halyna Hutchins
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59925410

8.I
ETIOPIA: Konflikt w Tigray: Kilkadziesiąt osób zostało zabitych podczas
nalotu na obóz informuje personel
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Dziecko w szpitalu w mieście Dedebit po nalocie na obóz
Pięćdziesiąt sześć osób zostało zabitych a kilkadziesiąt rannych w wyniku
nalotu na obóz w północnej części Etiopii

Obrazy umieszczone w mediach społecznościowych pokazują ludzi
przybywających w szpitalu po ataku na szkołę w Dedebit, w etiopskim rejonie
Tigray. Nie ma danych z niezależnych źródeł, które potwierdziłyby atak.
Siły rządowe walczą z rebeliantami w Tigray od pond roku co kosztowało już
życie tysięcy osób
źródło: BBC

https://www.bbc.com/news/world-africa-59921355

Śnieg w Pakistanie: Ciężkie warunki pogodowe uwięziły tysiące kierowców
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59920215
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1 styczeń (sobota) – 7 styczeń (piątek) 2021

7.I
Zamieszki w Kazachstanie: Żołnierze mają strzelać bez ostrzeżenia
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Niepokoje w Ałmacie
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Przywódca Kazachstanu poinformował, że rozkazał służbom bezpieczeństwa aby
„strzelać bez ostrzeżenia" podczas represji przeciwko antyrządowych
protestów

Prezydent Kassym-Jomart Tokayev powiedział także, że „20 000" bandytów
zaatakowalo Almaate, protesty wywołało podniesienie ceny benzyny
Oskarżył on wyszkolonych za granicą „terrorystów" bez podania dowodów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59907235

Przewrót w Mjanmie: Lekarze i pielęgniarki sprzeciwiają się armii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59649006

AUSTRALIA: Tenisista Novak Djokovic dziękuje fanom oczekując na decyzję w
sprawie deportacji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-59912704

6.I
Niepokoje w Kazachstanie: Rząd przywrócił ceny benzyny po tym
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Żołnierze na głównym placu w Ałmaacie

- największym mieście Kazachstanu

Rząd przywraca ceny benzyny do pojazdów na pół roku po krwawych zajściach w
kraju.
Telewizja krajowa poinformowała o zabiciu 13 oficerów służby
bezpieczeństwa, dwóm obcięto głowy oraz 353 osoby zostały ranne. Minister
zdrowia poinformował, że ponad 1000 osób zostało rannych.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59896471

Korea Północna z powodzeniem dokonała testu pocisku hypersonicznego, mówi
raport
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59876989

Covid - Wielka Brytania: Kampanie antyszczepionkowe są „paplaniną"
powiedział premier B. Johnson
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-59898498
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5.I
Korea Północna wystrzeliła pocisk w kierunku morza

Próba jest pierwszą, której dokonał w 2022 Roku przywódca kraju Kim Jong-un
w 2022
Korea Północna wystrzelił z prawdopodobnie pocisk balistyczny ze wschodniej
części wybrzeża i jest to pierwsze takie wydarzenie od października
minionego roku.
Pocisk wpadł do może pomiędzy pomysłem koreańskim a Japonia co potępiły
Seul i Tokio.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59876095

Niepokoje w Kazachstanie: Do siedziby burmistrza w Almaacie wtargnęli
protestujący
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59876093

Covid: Francuzi oburzeni po tym jak prezydent E. Macron zadeklarował, że
utrudni życie niezaszczepionym
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-europe-59873833

USA: Aresztowano nauczyciela, kiedy ten zaszczepił 17-letniego ucznia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59876583

4.I
Chiny: Mieszkańcy miasta Xi'an podczas lockdownu zamieniają towary za
żywność

Niektórzy udostępnili wideo w mediach społecznościowych na których widać
jak wymieniają papierosy na kapustę oraz Nintendo na makaron i bułki
Ludzie przebywający na kwarantannie w chińskim mieście Xi'an prowadzą
wymianę barterowa w związku z obawą o braki żywności
Udostępnione posty pokazują jak dochodzi do wymiany handlowej przy użyciu
papierosów oraz gadżetów technicznych. Około 13 milionów ludzi zostało
zamkniętych w swoich domach od 23 grudnia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59864266
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Pszczoły użądliły policjanta podczas protestu pszczelarzy w Chile
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-59865342

Elizabeth Holmes: Założycielka firmy Theranos została skazana za oszustwa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59734254

3.I
Premier Sudanu Abdalla Hamdok ustępuje że stanowiska po masowych protestach

Na protestujących spadły kolejne represje że strony wojska
Premier Sudanu Abdalla Hamdok ustąpił ze stanowiska po kolejnym dniu
masowych protestów w stolicy kraju Chartumie.
Tysiące ludzi przemaszerowały protestując przeciwko ostatnim działaniom
które dokonał premier, aby podzielić się z władzą, która dokonała przewrotu
w październiku.
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-59855246

Twitter blokuje konto kongresmence Marjorie Taylor Greene
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59854916

Hong Kong: Portal prodemokratyczny Citizen New jest ostatnim do zamknięcia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59824917

CHINY: Obawy w związku z wysyłaniem na kwarantanny o północy mieszkańców
miasta Xi'an
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59855689

2.I
USA: W weekend anulowano loty w kraju w związku z Covidem i złą pogodą
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Podróżujący samolotami ponownie doświadczyli przerw w połączeniach
lotniczych
Ponownie w USA w okresie świątecznym doszło do zawieszenia lotów
Prawie 44000 lotów na całym świecie zostało odwołanych w niedzielę pond
2500 w USA podał portal FligyAware. Linie lotnicze walczą z problem kiedy
personel jest na kwarantannie po tym jak stwierdzono zakażenie Covidem. W
dodatku w środkowej części kraju doszło do dużych opadów śniegu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59848651

Dania chce do roku 2030 zrezygnować z używania paliw kopalnych dla
wewnętrznych lotniczych połączeń
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59848651

Cape Town: Wielki pióropusz dymu nad budynkiem parlamentu w RPA
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-59850904
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Mieszkaniec Korei Południowej przekroczył strefę zdemilitaryzowaną aby
uciec do Korei Północnej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59851097

1.I
Prawo zezwalające na asystowane samobójstwo weszło w życie w Austrii

Prawo zezwalające na asystowane samobójstwo weszło w życie w Austrii
Od niedzieli dorośli którzy są terminalnie chorzy albo są w stanie
permanentnego wyniszczania organizmu mogą uzyskać zgodę na przeprowadzenie
samobójstwa przy asyście.
Parlament przyjął nowe prawo w grudniu. Asysta w śmierci będzie jednak
podlegać ścisłym warunkom a na każdy przypadek musi się zgodzić dwóch
lekarzy- przy czym jeden z nich będzie musiał reprezentować medycynę
paliatywną
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59847371
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Pomimo zakazów dotyczących używania fajerwerków w przeddzień nowego roku w
Europie zginęło kilka osób
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59848648

Dzień nowego roku z rekordowo wysokimi temperaturami w Wielkiej Brytanii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-59847641

POLSKI PORTAL 1-31 styczeń 2022

47

nr 1 (106)

