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2011 Otoczenie Marsa al-Burajka przez libijskich powstańców (VII.). 

Zamach terrorystyczny w Norwegii: wybuch samochodu-pułapki          

w Oslo (8 ofiar), strzelanina na wyspie Utøya (69 zabitych), 

sprawcą ANDERS BEHRING BREIVIK (22.VII.). Wprowadzenie 

możliwości zawarcia ślubu przez pary homoseksualne w stanie 

Nowy Jork (VII.). Katastrofa kolejowa w Chinach w prowincji 

Zhejiang (33 ofiary) – (23.VII.). TRUONG TAN SANG prezydentem 

Wietnamu (do dzisiaj). Walki armii jemeńskiej z powstańcami            

Al-Kaidy w prowincji Zindżibar (VII.). Katastrofa lotnicza w 

Maroku (80 ofiar) – (26.VII.). Śmierć jednego z dowódców            

wojsk powstańczych w Libii, ABDUL FATAHA YOUNISA, zabitego 

przez podwładnych za rzekomą zdradę (28.VII.). 100 ofiar           

ataku armii syryjskiej na miasto Hama (31.VII.). Brutalne   

tłumienie demonstracji w Hama przez syryjską armię (2-4.VIII.). 

Aresztowanie byłej premier Ukrainy, JULII TYMOSZENKO w 

Kijowie pod zarzutem defraudacji, samobójstwo lidera polskiej 

partii populistycznej Samoobrona, ANDRZEJA LEPPERA w 

Warszawie (5.VIII.). Fala zamieszek w Londynie, Birmingham, 

Liverpoolu na tle socjalnym (VIII.). MANUEL PINTO DA COSTA 

prezydentem Wysp Świętego Tomasza i Książęca (do dzisiaj). 

Zestrzelenie śmigłowca CH-47 Chinook w Afganistanie przez 

talibów (śmierć 38 osób, w tym 17 komandosów elitarnej jednostki 

Navy Seals); potępienie wydarzeń w Syrii przez Ligę Arabską 

(7.VIII.). YINGLUCK SHINAWATRA pierwszą kobietą-premier            

w Tajlandii; dymisja rządu Narodowej Rady Tymczasowej w Libii; 

wezwanie króla Arabii Saudyjskiej, ABDULLAHA do położenia 

kresu przemocy w Syrii (8.VIII.). Rozpoczęcie prób morskich przez 

pierwszy chiński lotniskowiec „Shi Lang”; wprowadzenie nowych 

sankcji ekonomicznych przez USA wobec Syrii (10.VIII.). Spadki        

na giełdach wywołane obniżeniem wiarygodności kredytowej         

USA wobec możliwego załamania ekonomicznego wywołanego 

powiększaniem się zadłużenia (blisko 15 000 000 000 000          

dolarów) – (VIII.). Zdobycie Az-Zawiji przez powstańców libijskich 

(13.VIII.). Pielgrzymka BENEDYKTA XVI do Hiszpanii na XXVI 

Światowe Dni Młodzieży w Madrycie (18-21.VIII.). Przejęcie            

Al-Aziziji i Zuwary przez powstańców w Libii (18-19.VIII.).         

TONY TAN KENG YAM prezydentem Singapuru (do dzisiaj). 

Początek starć w Trypolisie (20.VIII.). Ucieczka premiera Libii,  

AL-MAHMUDIEGO do Tunezji (22.VIII.) i jego aresztowanie 

(21.IX.). Wyparcie sił lojalistycznych z Trypolisu – zwycięstwo 

powstańców (28.VIII.). Śmierć najmłodszego syna KADDAFIEGO, 

CHAMISA w walkach pod Bani Walid (29.VIII.). Nagroda 1,7 mln 

dolarów za informację przyczyniającą się do schwytania obalonego 

dyktatora KADDAFIEGO (VIII.). Opuszczenie terytorium Libii 

przez największy konwój sił wspierających KADDAFIEGO i jego 

wjazd do Nigru (200-250 pojazdów) – (5.IX.). Powiązanie kursu 

franka szwajcarskiego z kursem euro (6.IX.). Katastrofa lotnicza      

w Jarosławiu (śmierć 43 osób, w tym drużyny hokejowej Lokomotiw 

Jarosław) – (7.IX.). Brutalne rozpędzanie manifestacji w Hims            

przez siły rządowe (7., 9.IX.). Osadzenie oficjalnego szefa państwa 
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libijskiego, MOHAMMADA ABDULA KASIMA AL-ZWAI przez 

władze powstańcze w areszcie domowym w Trypolisie (8.IX.). 

Ofensywa wojsk powstańczych pod Bani Walid; apel prezydenta 

Iranu, AHMADINEŻADA do prezydenta Syrii, ASSADA o 

rozpoczęcie rozmów z opozycją (9.IX.). Zatonięcie promu „MV 

Spice Islander I” u wybrzeży Zanzibaru (187 ofiar) – (10.IX.).      

100 ofiar wybuchu rurociągu w Nairobi (12.IX.). Żądanie Ligi 

Arabskiej wobec Syrii o natychmiastowe położenie kresu rozlewowi 

krwi (13.IX.). Początek zaciętych walk o przejęcie Syrty (15.IX.).  

Uznanie Narodowej Rady Tymczasowej Libii przez ONZ (16.IX.). 

Trzęsienie ziemi w indyjskim stanie Sikkim o sile 6,9 stopni w skali 

Richtera (50 ofiar) – (18.IX.). Gwałtowne demonstracje w Sanie, 

1000 ofiar walk (18-25.IX.). Śmierć byłego prezydenta Afganistanu, 

RABBANIEGO w zamachu w Kabulu (20.IX.). Osiągnięcie przez 

neutrina prędkości nadświetlnej podczas eksperymentu projektu 

OPERA, prośba o sprawdzenie prawidłowości eksperymentu 

(22.IX.). Pielgrzymka BENEDYKTA XVI do Niemiec (22-25.IX.). 

Przemówienie prezydenta Autonomii Palestyńskiej, ABBASA         

na forum ONZ w związku z prośbą o międzynarodowe uznanie 

niepodległości Palestyny; „Dzień zjednoczenia przeciw reżimowi” 

w miastach Syrii, wiele demonstracji; powrót prezydenta Jemenu, 

SALAHA do kraju, przejęcie pełni władzy (23.IX.). Śmierć lidera  

Al-Kaidy na Płw. Arabskim, ANWARA AL-AWLAKIEGO w wyniku 

amerykańskiego nalotu (30.IX.). Liczne demonstracje w Grecji 

wobec spodziewanego bankructwa w tym kraju (IX.). Manifestacja 

130 tys. osób w Lizbonie (1.X.). Demonstracje w Nowym Jorku 

przeciwko bezrobociu, drożyźnie i zadłużeniu (2.X.). HELLE 

THORNING-SCHMIDT pierwszą kobietą-premier w Danii (3.X.). 

Zacięte walki o Syrtę, ostatni bastion wojsk KADDAFIEGO w Libii 

(3-20.X.). Zapowiedź zrzeczenia się władzy przez prezydenta 

Jemenu, SALAHA (8.X.). Zwycięstwo Platformy Obywatelskiej w 

wyborach parlamentarnych w Polsce (9.X.). Skazanie byłej premier 

Ukrainy, TYMOSZENKO za nadużycia na 7 lat więzienia; kryzys 

rządowy na Słowacji – brak wotum zaufania (11.X.). Odsłonięcie     

w Rosji pierwszego pomnika JANA PAWŁA II (Moskwa) – (14.X.). 

Początek interwencji wojsk kenijskich w Somalii po stronie rządu 

centralnego a przeciw islamskiemu ugrupowaniu Al-Shaabab 

(16.X.). Zakończenie negocjacji między Palestyną a Izraelem w 

sprawie wymiany izraelskiego żołnierza GILADA SZALITA za   

1027 Palestyńczyków (18.X.). Zamordowanie byłego dyktatora 

Libii, KADDAFIEGO w okolicach Syrty (20.X.). Pierwsza rezolucja        

RB ONZ w sprawie Jemenu (potępienie przemocy, wezwanie do 

pokojowego rozwiązania konfliktu i ustąpienia prezydenta SALAHA 

w zamian za immunitet) – (21.X.). Zwycięstwo Partii Odrodzenia    

w wolnych wyborach parlamentarnych w Tunezji; trzęsienie ziemi   

w Turcji w prowincji Wan – śmierć 604 osób; ogłoszenie końca 

wojny domowej w Libii (23.X.). MICHAEL DANIEL HIGGINS 

prezydentem Irlandii (do dzisiaj). Szczęśliwe lądowanie „na 

brzuchu” Boeinga 767 Polskich Linii Lotniczych LOT na lotnisku 

Okęcie w Warszawie (1.XI.). Pacyfikacja Hims przez syryjskie siły 
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rządowe (2-7.XI.). Uroczyste otwarcie pierwszej nitki Gazociągu 

Północnego: Wyborg-Greifswald (8.XI.). FREDERICK WILLIAM 

PITCHER prezydentem Nauru (do dzisiaj). LUCAS DEMETRIOS 

PAPADIMOS nowym premierem Grecji po rezygnacji premiera 

PAPANDREU (11.XI.). Dymisja BERLUSCONIEGO z funkcji 

premiera Włoch z powodu kryzysu gospodarczego; zawieszenie 

Syrii w prawach członkowskich przez Ligę Arabską – zaatakowanie 

ambasady Arabii Saudyjskiej w Damaszku oraz konsulatów Francji 

i Turcji w Latakii (12.XI.). Zaprzysiężenie nowego rządu Włoch 

(MARIO MONTI); powołanie Tymczasowej Rady Wojskowej    

przez Wolną Armię Syrii w siedzibie na terytorium Turcji, sprzeciw  

Turcji i Ligi Państw Arabskich wobec wszelkiej interwencji w Syrii 

(16.XI.). Wezwanie min. spr. zagr. Francji, ALAINA JUPPE do    

RB ONZ w sprawie działań przeciwko władzom syryjskim; 50 tys. 

demonstrantów na Placu Tahrir w Kairze – wystąpienie przeciwko 

rządom wojskowych (18.XI.). Pielgrzymka BENEDYKTA XVI do 

Beninu (18-20.XI.). Schwytanie syna obalonego dyktatora Libii 

KADDAFIEGO – SAIFA AL-ISLAM; zamieszki w Aleksandrii 

(19.XI.). Aresztowanie byłego szefa wywiadu, ABDULLAHA          

AL-SENUSSIEGO w Libii; zwycięstwo prawicowej Partii Ludowej 

w wyborach parlamentarnych w Hiszpanii (20.XI.). Liczne 

demonstracje w Egipcie, odrzucona dymisja rządu przez wojsko 

(21.XI.). Porozumienie o przekazaniu władzy przez prezydenta 

Jemenu, SALAHA na mocy warunków przedstawionych przez Radę 

Współpracy Zatoki Perskiej w Rijadzie (władza przejdzie w ciągu 

30 dni od podpisania układu w ręce wiceprezydenta ABD RABU 

MANSURA HADI, a w ciągu 90 dni odbędą się nowe wybory 

prezydenckie) – (23.XI.). KAMAL GANZURI desygnowany na 

nowego premiera Egiptu (24.XI.). Antyrządowe demonstracje w 

Hims (26 ofiar); tydzień nowych zamieszek w Egipcie: śmierć 41 

ludzi (25.XI.). Wystrzelenie rakiety nośnej Atlas V (jej zadaniem 

wyniesienie na orbitę sondę i łazik Curiosity w ramach misji           

Mars Science Laboratory (NASA) – (26.XI.). Nieudany zamach         

na premiera Libii, ABD AR-RAHIMA AL-KIBA w Trypolisie; nowe 

sankcje Ligi Państw Arabskich wobec Syrii: wstrzymanie transakcji 

handlowych z władzami w Damaszku, zamrożenie kont i zakaz 

podróży do krajów arabskich dla członków reżimu (27.XI.). 

Obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych z Wielką Brytanią 

przez Iran wobec wprowadzenia nowych sankcji ekonomicznych 

(28.XI.). Atak na ambasadę Wielkiej Brytanii w Teheranie (29.XI.). 

Ogłoszenie przez Turcję zawieszenia kontaktów handlowych                    

z Syrią i zamrożenie aktywów jej rządu (30.XI.). Nowe sankcje 

gospodarcze Unii Europejskiej wobec Syrii (1.XII.). AŁMAZBEK 

ATAMBAJEW prezydentem Kirgistanu (do dzisiaj). DONALD 

RABINDRANAUTH RAMOTAR prezydentem Gujany (do dzisiaj). 

Wybory parlamentarne w Rosji – zwycięstwo prorządowej partii 

Jedna Rosja – 49,3% głosów poparcia (4.XII.). Zakończenie 

trwającego 541 dni kryzysu rządowego w Belgii, ELIO DI RUPO 

premierem; niewybuch w Renie – największa ewakuacja 

mieszkańców miasta w Niemczech od czasu II wojny światowej 
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(Koblencja) – (6.XII.). MONCEF MARZOUKI prezydentem Tunezji 

(do dzisiaj). Wysadzenie ropociągu w okolicach Hims przez 

rebeliantów (8.XII.). Sprzeciw Wielkiej Brytanii na szczycie UE             

w sprawie zwiększenia konwergencji gospodarczej, dyscypliny 

budżetowej i wzmocnienia unii gospodarczej w strefie euro             

(8-9.XII.). Nagrody Nobla (fizyka – 1/3 SAUL PERLMUTTER 

(USA), 1/3 BRIAN SCHMIDT (USA), 1/3 ADAM RIESS (USA), 

chemia – DANIEL SHECHTMAN (Izrael), fizjologia i medycyna – 

1/3 BRUCE BEUTLER (USA), 1/3 JULES HOFFMANN (Francja), 

1/3 RALPH STEINMAN (Kanada), literatura – TOMAS 

TRANSTRŐMER (Szwecja), pokojowa – 1/3 ELLEN JOHNSON-

SIRLEAF (Liberia), 1/3 LEYMAH ROBERTA GBOWEE (Liberia), 

1/3 TAWAKKUL KARMAN (Jemen), ekonomia – 1/2 THOMAS 

SARGENT (USA), 1/2 CHRISTOPHER SIMS (USA)) – (10.XII.). 

Skazanie byłego prezydenta Francji, CHIRACA na dwa lata 

więzienia w zawieszeniu za defraudację publicznych pieniędzy i 

nadużycie zaufania publicznego (15.XII.). Zakończenie 9-letniej 

interwencji wojsk amerykańskich w Iraku (15.XII.). 200-tysięczna 

manifestacja na ulicach Hims (16.XII.). Śmierć KIM DZONG ILA, 

dyktatora KRL-D (17.XII.). Śmierć HAVLA, byłego prezydenta 

Czechosłowacji  i pierwszego prezydenta Czech, realizatora 

Aksamitnej Rewolucji (18.XII.). 16 ataków bombowych w Bagdadzie 

(72 ofiary) – (22.XII.). Konflikt dyplomatyczny Turcja-Francja, 

uznanie przez Francję rzezi Ormian z końca I wojny światowej za 

ludobójstwo (XII.). Śmierć JELENY BONNER – rosyjskiej lekarki, 

wdowy po SACHAROWIE, SOCRATESA – brazylijskiego piłkarza, 

ADAMA HANUSZKIEWICZA – polskiego aktora i reżysera 

teatralnego, CESARII EVORY – piosenkarki z Wysp Zielonego 

Przylądka, MALINY OLINESCU – rumuńskiej piosenkarki,  

GARY SPEEDA – walijskiego piłkarza i trenera, JANUSZA 

MORGENSTERNA – polskiego reżysera, ITAMARA FRANCO – 

brazylijskiego polityka. 

2012 Trzęsienie ziemi o sile 7 stopni w skali Richtera w Japonii (1.I.). 

Napady bojówek islamskich na chrześcijańskie kościoły w Nigerii 

m.in. w miastach Gadaka, Jos, Madalli (ponad 150 ofiar) – (I.). 

Wysadzenie w powietrze gazociągu pod syryjskim miastem Ar-

Rastan (3.I.). Ucieczka MAHMUDA AL-HADŻY HAMADA, 

wpływowego syryjskiego działacza politycznego, głównego 

kontrolera finansowego do Egiptu (5.I.). Zamach terrorystyczny       

w Damaszku (25 ofiar) – (6.I.). 29 zabitych w walkach w Hims i 

Damaszku (7.I.). Zwiększenie liczby obserwatorów Ligi Arabskiej      

w Syrii ze 163 do 300 (8.I.). Śmierć urzędującego prezydenta 

Gwinei Bissau, MALAMA BACAI SANHA, RAIMUNDO PEREIRA 

prezydentem tymczasowym (9.I.). Wystąpienie prezydenta ASADA  

w syryjskiej tv: odmowa ustąpienia z funkcji (10.I.). Pierwszy 

przypadek śmierci zagranicznego dziennikarza podczas powstania 

w Syrii (11.I.). OTTO PEREZ MOLINA prezydentem Gwatemali  

(do dzisiaj). CHRISTOPHER LOEAK prezydentem Wysp Marshalla 

(do dzisiaj). Katastrofa największego statku w historii wypadków 

statków pasażerskich: zatonięcie włoskiego statku wycieczkowego 



8 

 

„Costa Concordia” u wybrzeży wysepki Giglio 25 km od zach. 

wybrzeża Włoch – ponad 30 ofiar (13.I.). Zdobycie miasta Rada 

przez rebeliantów Al-Kaidy w Jemenie (16.I.). 24-godzinny strajk       

w anglojęzycznej wersji Wikipedii, Minecraft i Mozilli w proteście 

przeciw restrykcjom związanym z ustawą antypiracką w Internecie – 

ACTA: Anti-Counterfeiting Trade Agreement (18.I.). Jemen: 

uchwalenie ustawy dającej byłemu prezydentowi Jemenu immunitet 

wskutek którego nie odpowie za śmierć setek ludzi podczas 

powstania; opanowanie znacznej części dzielnicy Damaszku, Dumy 

przez powstańców (21.I.). ROSEN ASENOW PLEWNELIJEW 

prezydentem Bułgarii (do dzisiaj). Prośba SALAHA do narodu 

jemeńskiego o przebaczenie jego błędów i jego wylot do Omanu,        

a później na leczenie do USA; nowy plan pokojowy Ligi Państw 

Arabskich dla Syrii (22.I.). Odbicie zrewoltowanej dzielnicy 

Damaszku – Dumy przez siły rządowe (43 ofiary) – (26.I.). 

Wycofanie 165 obserwatorów Ligi Państw Arabskich z Syrii (28.I.). 

Zacięte walki o miasto Guta, oddalonego o 10 km od Damaszku, 

opanowanie ar-Rastan przez powstańców (29.I.). Zamieszki na 

stadionie w Port Saidzie (79 ofiar, ok. 1000 rannych) – (1.II.). 

Zablokowanie przez ChRL i Rosję projektu rezolucji RB ONZ 

dotyczącego ustąpienia prezydenta Syrii i potępienia jego reżimu 

(4.II.). Kryzys rządowy w Rumunii; bombardowanie ludności               

w Hims przez syryjskie wojska rządowe – 96 ofiar, tworzenie 

Najwyższej Rady Rewolucyjnej przez powstańców na terenie Turcji 

– MUSTAFA AHMAD EL-SZEJK (6.II.). Antyrządowe protesty 

społeczne na Malediwach – ustąpienie prezydenta NASHEEDA 

(7.II.). MOHAMMAD WAHEED HASSAN prezydentem Malediwów 

(do dzisiaj). Nagła śmierć WHITNEY HOUSTON, amerykańskiej 

piosenkarki (12.II.). Zacięte walki w Hims (16-20.II.). Ustąpienie 

prezydenta Niemiec, WULFFA w związku z zarzutami korupcji 

(17.II.). Wybory prezydenckie w Jemenie – zwycięstwo ABD       

RABU MANSURA HADI (21.II.). Referendum w Chorwacji             

za przystąpieniem tego kraju do UE (22.II.). Konferencja Przyjaciół 

Syrii w Tunisie (24.II.). Zakończenie wojny domowej w Jemenie – 

zaprzysiężenie MANSURA HADI na nowego prezydenta (25.II.). 

Referendum w sprawie nowelizacji konstytucji w Syrii (26.II.). 64 

ofiary wśród uciekinierów z Baba Amro w Hims (27.II.).  Katastrofa 

kolejowa w Polsce (16 ofiar) – (3.III.). Zwycięstwo PUTINA w 

wyborach prezydenckich w Rosji (4.III.). Spotkanie ANNAN-ASSAD 

w Damaszku (10.III.). Katastrofa belgijskiego autokaru w 

szwajcarskim tunelu  pod Alpami w okolicach Sierre (28 zabitych); 

rozmowa ANNANA z przywódcą powstańców syryjskich w Ankarze 

(13.III.). NICOLAE TIMOFTI prezydentem Mołdawii (do dzisiaj). 

Śmierć patriarchy Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego, 

SZENUDY III; podwójny zamach terrorystyczny w Damaszku –     

27 ofiar (17.III.). Śmierć króla Tonga, JERZEGO TUPOU V 

(18.III.). LAVAKA ATA’ULUKALALA TUPOU VI królem Tonga 

(do dzisiaj). Walki o Dajr az-Zaur w Syrii (18-19.III.). JOACHIM 

GAUCK prezydentem Niemiec (do dzisiaj). Wojskowy zamach  

stanu w Mali, obalenie władzy prezydenta TOURE, przejęcie władzy  
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przez Narodowy Komitet na rzecz Przywrócenia Demokracji i 

Państwa (kpt. AMADOU SANOGO); poparcie sześciopunktowego 

planu pokojowego ANNANA dla Syrii przez RB ONZ (21.III.). 

Zawieszenie Mali w prawach członka Unii Afrykańskiej (23.III.). 

Wizyta ANNANA w Rosji, spotkanie z MIEDWIEDIEWEM (24-

25.III.). Demonstracyjna wizyta ASSADA w Baba Amro, ostrzelanie 

konwoju prezydenta Syrii (24-26.III.). MACKY SALL prezydentem 

Senegalu (do dzisiaj). Starcia na granicy Sudanu i Sudanu Płd. 

(26.III.). 185 ofiar walk w miastach Syrii (28-30.III.). Uznanie 

Syryjskiej Rady Narodowej przez 83 państwa (1.IV.). Dymisja 

prezydenta Węgier, SCHMITTA wskutek popełnienia plagiatu 

(2.IV.). LASZLO KŐVER tymczasowym prezydentem Węgier (2.IV.-

10.V.). Zamach terrorystyczny w Mogadiszu (10 ofiar) – (4.IV.). 

Przybycie do Damaszku misji obserwatorów ONZ (5.IV.). 

Deklaracja niepodległości Narodowego Ruchu Wyzwolenia 

Azawadu (rejon płn. Mali) – (6.IV.). JOYCE BANDA prezydentem 

Malawi (do dzisiaj). Rezygnacja prezydenta Mali, TOURE (8.IV.). 

DIONCOUNDA TRAORE tymczasowym prezydentem Mali (do 

dzisiaj). Wprowadzenie zawieszenia broni w Syrii, systematycznie 

łamanego przez obydwie strony (10.IV.). Zdobycie przygranicznego 

miasta Heglig przez wojska południowosudańskie, stan wojny 

między Sudanem a Sudanem Płd. (11.IV.). Nieudane wystrzelenie 

sztucznego satelity Ziemi Kwangmyongsong-3 przez KRL-D 

(13.IV.). Ostrzał dzielnic miasta Hims przez wojska rządowe 

(15.IV.). Odparcie ataku na Al-Meram przez siły sudańskie (17.IV.). 

Odbicie miasta Heglig przez wojska Sudanu (20.IV.). Ostrzał Hamy 

przez syryjskie wojska rządowe (23.IV.). Zamachy bombowe w 

Dniepropietrowsku (27.IV.). Zatrzymanie statku „Lutfallah II” 

przez libańskie siły bezpieczeństwa (towarem broń dla syryjskich 

powstańców) – (28.IV.). Rezolucja RB ONZ w sprawie zaprzestania 

konfliktu między Sudanem a Sudanem Płd.; sprzedanie słynnego 

obrazu MUNCHA „Krzyk” za 119 900 000 dolarów (2.V.). 

FRANÇOIS HOLLANDE prezydentem Francji (do dzisiaj). JANOS 

ADER prezydentem Węgier (do dzisiaj). Wybory parlamentarne w 

Syrii na tle wojny domowej (7.V.). 55 ofiar zamachu w Damaszku 

(10.V.). Wybuch walk w Libanie między zwolennikami prezydenta 

Syrii a jego przeciwnikami (12-13.V.) ataki syryjskich sił rządowych 

na Ar-Rastan (14.V.). Ponowne walki na pograniczu sudańskim (21-

22.V.). Pierwsze w historii kosmonautyki połączenie komercyjnego 

statku kosmicznego (Dragon) z Międzynarodową Stacją Kosmiczną 

(25.V.). 116 ofiar zbrodni wojennej syryjskich sił rządowych w Huli 

(25.V.). Tymczasowe porozumienie Narodowego Ruchu Wyzwolenia 

Azawadu z Ansar Dine, organizacją islamską w Mali (26.V.). 

Początek negocjacji pokojowych między Sudanem a Sudanem          

Płd. w Addis Abebie (29.V.). Dwa nowe pierwiastki – Flerovium, 

Livermorium (30.V.). Skazanie byłego prezydenta Egiptu, 

MUBARAKA na karę dożywotniego więzienia (2.VI.). 159 ofiar 

katastrofy lotniczej w Lagos (3.VI.). Fiasko planu ANNANA w Syrii 

(7.VI.). XIV Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Polsce i na 

Ukrainie (uczestnicy: Polska, Grecja, Rosja, Czechy, Portugalia, 
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Niemcy, Holandia, Dania, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Irlandia, 

Francja, Anglia, Szwecja, Ukraina; 1.Hiszpania, 2.Włochy, 

3.Niemcy, Portugalia) – (8.VI.-1.VII.). ABDEL BASSET SAJDA 

przewodniczącym Syryjskiej Rady Narodowej (10.VI.). Śmierć 

następcy tronu saudyjskiego, księcia NADŻIFA ABD-AL-AZIZA  

AS-SAUDA (16.VI.). Wybory parlamentarne w Grecji – pierwszy 

rząd koalicyjny w nowożytnej historii tego kraju (Nowa Demokracja 

+ PASOK + Demokratyczna Lewica); zwycięstwo socjalistów w 

wyborach parlamentarnych we Francji (17.VI.). Dezercja pilota 

śmigłowca syryjskich sił powietrznych, azyl w Jordanii (21.VI.). 

Zestrzelenie tureckiego myśliwca przez syryjską obronę plot. nad 

Morzem Śródziemnym (22.VI.). Napięcie polityczne między Syrią a 

Turcją (VI-VII.). Impeachment prezydenta Paragwaju, FERNANDO 

LUGO (23.VI.). LUIS FEDERICO FRANCO GÓMEZ prezydentem 

Paragwaju (do dzisiaj). Zajęcie Gao, głównego miasta Narodowego 

Ruchu Wyzwolenia Azawadu przez Ansar Dine i Al-Kaidę 

Islamskiego Maghrebu (26.VI.). Rozmieszczenie broni plot. wzdłuż 

granicy z Syrią przez Turcję (28.VI.). Zamach bombowy w Zamalka 

– 85 ofiar (30.VI.). Zarejestrowanie cząstki o własnościach 

zbliżonych do bozonu Higgsa tzw. boskiej cząstki (4.VII.). 

Zawieszenie prezydenta Rumunii, BASESCU w obowiązkach przez 

parlament (6.VII.). Powódź w Rosji – Kraj Krasnodarski, 171 ofiar 

(7.VII.). Trzecie spotkanie ANNAN-ASSAD w Damaszku (9.VII.). 

Masakra w Tremseh (220 zabitych) – egzekucje przeprowadzane 

przez prorządową syryjską milicję alawicką (12.VII.). Walki na 

przedmieściach Damaszku (105 ofiar) – (15.VII.). Zamach w 

Damaszku – śmierć min. obrony Syrii, DAUDA RADŻY, szefa 

Muchabaratu, ASEFA SZAWKATA, szefa wywiadu HISHAMA 

IKHTIYARA; Bułgaria: zamach terrorystyczny na lotnisku w 

Burgas (7 ofiar, w tym 5 turystów izraelskich) – (18.VII.). Kolejne 

weto ChRL i Rosji na forum RB ONZ w sprawie sankcji przeciwko 

rządowi Syrii (19.VII.). Zacięte walki w Damaszku, ponad 100 

zabitych, walki w Halab, dezercja gen. dyw. MOHAMMEDA 

MUFLIHA, początek walk w syryjskim Kurdystanie (19-20.VII.). 

Strzelanina w kinie w Aurorze k/Denver (12 ofiar zastrzelonych 

przez szaleńca); zapowiedź interwencji Izraela w Syrii w przypadku 

przekazania przez rząd syryjski broni chemicznej Hezbollahowi 

(20.VII.). Gwarancja bezpieczeństwa dla prezydenta Syrii i jego 

rodziny w przypadku dobrowolnego oddania władzy (23.VII.). 

Śmierć prezydenta Ghany, ATTA-MILLSA (24.VII.), JOHN 

DRAMANI MAHAMA tymczasowym prezydentem (do dzisiaj). 

PRANAB KUMAR MUKHERJEE prezydentem Indii (do dzisiaj). 

Igrzyska XXX Olimpiady w Londynie  (zwycięzca maratonu: 

KIPROTICH (Uganda), klasyfikacja medalowa: 1.USA (46 złotych,  

29 srebrnych, 29 brązowych, łącznie 104 medale), 2.ChRL (38 

złotych, 27 srebrnych, 23 brązowe, łącznie 88 medali), 3.Wielka 

Brytania (29 złotych,17 srebrnych, 19 brązowych, łącznie 65 

medali) – (27.VII.-12.VIII.). Początek ofensywy sił rządowych w 

Aleppo (28.VII.). Referendum w sprawie odwołania prezydenta 

Rumunii, BASESCU z funkcji nieważne z powodu niskiej frekwencji 
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(29.VII.). Program Zgody Narodowej wysunięty przez Wolną Armię 

Syryjską (30.VII.). Odrzucenie projektu rezolucji saudyjskiej w 

sprawie Syrii przez 12 państw na forum ONZ (3.VIII.). Przejście       

na stronę opozycji i ucieczka premiera Syrii, RIJADA HIDŻABA 

(6.VIII.).  Lądowanie bezzałogowej sondy kosmicznej (Mars Science 

Laboratory) na Marsie, celem badań łazika Curiosity: pomiary 

widma wysokoenergetycznego promieniowania naturalnego,    

ocena możliwości występowania potencjalnych warunków                   

do życia w przeszłości, badanie możliwości utrzymania się życia 

organicznego, wykonanie pomiarów meteorologicznych, 

poszukiwanie pierwiastków biogennych, badanie stopnia 

wilgotności gleby oraz poszukiwanie wody i związków mineralnych 

z nią związanych, badanie składu skał i gleby oraz charakterystyka 

możliwych cyklów hydrologicznych (6.VIII.). Konferencja w 

Teheranie w sprawie Syrii (9.VIII.). Trzęsienie ziemi w okolicach 

Tabriz (306 ofiar) – (11.VIII.). Azyl polityczny dla ASSANGE’A, 

twórcy Wikileaks udzielony przez władze Ekwadoru; 34 ofiary 

zamieszek w kopalni Marikana w RPA wskutek interwencji policji; 

zawieszenie Syrii w prawach członka Organizacji Współpracy 

Islamskiej (16.VIII.). Podpisanie na Zamku Królewskim w 

Warszawie przesłania Kościołów prawosławnego i katolickiego, 

wzywającego do pojednania polsko-rosyjskiego (patriarcha Rusi 

CYRYL – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp 

JÓZEF MICHALIK); wyrok 2 lat łagru dla 3 członkiń zespołu Pussy 

Riot, które w lutym br. wykonały w moskiewskim soborze Chrystusa 

Zbawiciela utwór „Bogurodzico, przegoń Putina” (17.VIII.). 

Zakończenie misji obserwatorów ONZ w Syrii; katastrofa lotnicza  

w Talodi w Sudanie – śmierć 32 osób, w tym min. rządu (19.VIII.). 

Nagła śmierć premiera Etiopii, MELESA ZENAWIEGO (21.VIII.). 

21 lat więzienia dla norweskiego terrorysty, ANDERSA BREIVIKA 

za zorganizowanie dwóch zamachów w Norwegii w 2011 r.; wybuch 

gazu w wenezuelskiej rafinerii Amuay (39 ofiar); dyskwalifikacja 

LANCE’A ARMSTRONGA, amerykańskiego kolarza szosowego          

za stosowanie dopingu z mocą wsteczną od 1998 r. (24.VIII.). 

Śmierć SUN MYUNG MOONA, założyciela i przywódcy Kościoła 

Zjednoczeniowego (3.IX.). 42 ofiary katastrofy autobusowej w 

marokańskim Zerkten (4.IX.). Trzęsienie ziemi w chińskiej prowincji 

Junnan (89 ofiar); walki o koszary wojskowe Hanano w Damaszku  

(7.IX.). Wyemitowanie 2-minutowego zwiastunu filmu „Innocence 

of Muslims” przez egipską telewizję (pełna wersja filmu na 

YouTube), główną tematyką filmu jest ukazanie islamu jako religii 

nienawiści, propagującej terror – początek oburzenia w wielu 

państwach muzułmańskich (8.IX.). Zaoczny wyrok śmierci  dla 

byłego wiceprezydenta Iraku, TARIKA AL-HASZIMIEGO za 

kierowanie szwadronami śmierci (9.IX.). Opublikowanie nieznanych 

stron dokumentów dot. zbrodni katyńskiej przez Archiwa Narodowe         

USA (10.IX.). HASSAN SHEIKH MOHAMMAD prezydentem 

Somalii (do dzisiaj). 289 ofiar pożaru w fabryce ubrań w Karaczi;           

śmierć amerykańskiego ambasadora w Libii, CHRISTOPHERA 

STEVENSA w wyniku zamachu na placówkę dyplomatyczną               
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w Benghazi (11.IX.). Liczne ataki na inne amerykańskie ambasady 

m.in. w Tunezji, Jemenie, Sudanie, Egipcie, Maroku, Afganistanie, 

Indiach, Bangladeszu, seria protestów antyamerykańskich w 

krajach islamskich (IX.). Zwycięstwo konserwatywno-liberalnej 

Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji w wyborach 

parlamentarnych w Holandii (12.IX.). Pielgrzymka BENEDYKTA 

XVI do Libanu (14-16.IX.). Złoty Medal Kongresu dla birmańskiej 

opozycjonistki AUNG SAN SUU KYI (19.IX.). Ofensywa 

bojowników syryjskich w Aleppo (27.IX.). Zajęcie portu Kismayo 

przez wojska somalijskie wspierane przez siły Unii Afrykańskiej; 

porażka partii SAAKASZWILIEGO w wyborach parlamentarnych  

w Gruzji – zwycięstwo koalicji Gruzińskie Marzenie BIDZINY 

IWANISZWILIEGO (1.X.). 25 ofiar szaleńca w hotelu studenckim      

w Mubi w Nigerii (2.X.).  Zamach bombowy w Aleppo (40 zabitych), 

śmierć pięciu cywilów po tureckiej stronie w związku z ostrzałem 

Akcakale (syryjskie pociski), odwet Turcji – 14 zabitych syryjskich 

żołnierzy (3.X.). Pozwolenie na prowadzenie operacji militarnych 

poza granicami kraju przez tureckie siły zbrojne udzielone przez 

parlament, przeprosiny Syrii za ostrzał tureckiego terytorium (4.X.). 

Kolejne ostrzały tureckiego terytorium przez syryjskie pociski              

(5-12.X.). Kryzys rządowy w Libii (7.X.). Odcięcie szlaku dostaw       

do Aleppo przez powstańców po zdobyciu Maarat an-Numan (9.X.). 

Zmuszenie do lądowania syryjskiego samolotu pasażerskiego 

lecącego z Moskwy do Damaszku na lotnisku w Ankarze, 

zabezpieczenie 12 kontenerów z wojskowym sprzętem łączności 

(10.X.). Szturm powstańców na meczet Omajjadów w Aleppo, 

podpalenie meczetu przez stronę rządową (10-14.X.). Sport 

spadochronowy i balonowy: rekord świata w kategorii najwyższego 

załogowego lotu balonem (39 045 m), rekord świata w kategorii 

skoku ze spadochronem z największej wysokości, największa 

prędkość swobodnego lotu (1342,8 km/h) Austriaka FELIXA 

BAUMGARTNERA (14.X.). Śmierć NORODOMA SIHANOUKA, 

byłego króla Kambodży w Pekinie (15.X.). Zamach bombowy w 

Bejrucie (8 ofiar, w tym szefa wywiadu WISSAMA AL-HASSANA) – 

(19.X.). Próba szturmu demonstrantów na siedzibę premiera w 

Bejrucie (21.X.). Kutaisi – nową siedzibą parlamentu gruzińskiego 

de facto parlamentarna stolica Gruzji; nieudany zamach na 

premiera Finlandii, JYRKIEGO KATAINENA w Turku (22.X.). 23. 

film o Jamesie Bondzie – „Skyfall” (23.X.). Ofensywa powstańców 

w Aleppo (25.X.). Nieudane zawieszenie broni na froncie wojny 

domowej w Syrii (26-29.X.). Zmasowana kampania powietrzna 

lotnictwa syryjskiego na pozycje rebeliantów (29.X.). Huragan 

„Sandy” (Frankenstorm) na wschodnim wybrzeżu USA, zniszczenia 

w Nowym Jorku (straty w wysokości 20 000 000 000 dolarów) – 

(29.X.).  Atak syryjskich powstańców  na bazę lotniczą Taftanaz, 

naruszenie strefy zdemilitaryzowanej Wzgórz Golan przez trzy  

syryjskie czołgi (3.XI.). Trafienie izraelskiego pojazdu wojskowego 

przez syryjskie pociski podczas walk między powstańcami a stroną 

rządową (5.XI.). Śmierć patriarchy Bułgarii, MAKSYMA (6.XI.).       

48 ofiar trzęsienia ziemi w Gwatemali (7.XI.). Katastrofa lotnicza   
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w płd. Francji (6 ofiar) – (9.XI.). Oficjalne zwycięstwo OBAMY           

w wyborach prezydenckich w USA; starcia na granicy palestyńsko-

izraelskiej, obustronny ostrzał artyleryjski w ciągu kilku dni 

(10.XI.). Wymiana ognia między siłami izraelskimi a syryjskimi            

w strefie Wzgórz Golan (11-12.XI.). Zamach na AHMADA AL-

DŻABARIEGO, szefa wojskowego skrzydła Hamasu dokonany przez 

izraelskie służby specjalne w Gazie (14.XI.). Ogłoszenie alarmu 

lotniczego w Tel-Awiwie po raz pierwszy od 1991 r. po wystrzeleniu 

co najmniej 2 rakiet ze Strefy Gazy (15.XI.). XI JINPING nowym 

sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Chin (do dzisiaj). 

Wizyta prezydenta Egiptu, MOHAMMADA MURSIEGO w Strefie 

Gazy, palestyński atak rakietowy na Jerozolimę, mobilizacja 75 tys. 

rezerwistów  przez Izrael (16.XI.). Nalot izraelskich rakiet na          

Gazę, zniszczenie siedziby rosyjskiej telewizji Russia Today i 

propalestyńskiej Al-Kuds (17/18.XI.). Wizyta min. spr. zagr. 

Francji, LAURENTA FABIUSA w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej 

(18.XI.). Zniszczenie 10 tuneli przemytniczych przez Izrael w strefie 

przygranicznej między Strefą Gazy a Egiptem, stanowisko Turcji: 

izraelskie ataki na Gazę atakami terrorystycznymi, wezwanie sekr. 

gen. ONZ, BAN KI-MOONA o natychmiastowe zawieszenie broni 

(19.XI.). Przyznanie się Iranu do wspierania działań Hamasu w 

Palestynie (21.XI.). Dekrety prezydenta Egiptu, MURSIEGO o 

rozszerzeniu swoich prerogatyw – początek zaburzeń w kraju; 

zawieszenie broni między Palestyną a Izraelem dzięki mediacji 

Egiptu: zakaz przemycania broni do Strefy Gazy i zbrojenia 

tamtejszych bojówek, zakończenie ostrzału rakietowego terytorium 

Izraela i ataków przygranicznych, zastrzeżenie Izraela prawa do 

obrony, w przypadku ataku lub potencjalnego ataku, zamknięcie 

granicy Strefy Gazy z Izraelem i otwarcie granicy Egiptu ze Strefą 

Gazy (22.XI.). Starcia w Kairze, Aleksandrii, Ismailii, Suezie                  

i Port Said (23-24.XI.). 14 ofiar pożaru w zakładzie pracy dla 

niepełnosprawnych, zatrudnionych przy obróbce węgla w Titisee-

Neustadt (26.XI.). Przejęcie największej bazy wojskowej na północy 

Syrii – Bazy 46. k/Aleppo przez syryjskich powstańców (XI.). Wielki 

protest antyprezydencki na Placu Tahrir w Kairze; ekshumacja 

ciała ARAFATA w Ramallah celem sprawdzenia czy zmarł śmiercią 

naturalną (27.XI.). ONZ: przyznanie Autonomii Palestyńskiej 

statusu nieczłonkowskiego państwa-obserwatora (138 państw za,        

9 państw przeciw, 41 państw wstrzymało się od głosu, 5 państw nie 

brało udziału w głosowaniu), otwarcie drogi do pozwów przeciwko 

Izraelowi na podstawie uznania Palestyny w strukturach ONZ 

(29.XI.). Zakończenie prac nad projektem konstytucji w Egipcie 

(30.XI.). ENRIQUE PEÑA NIETO prezydentem Meksyku (do 

dzisiaj). Odrzucenie rezolucji ONZ w sprawie Palestyny przez rząd 

Izraela (2.XII.). Ostrzeżenie USA pod adresem Syrii w kwestii 

możliwego zastosowania broni chemicznej przez stronę rządową 

podczas wojny domowej (3.XII.). Starcia w Kairze i Port Saidzie:         

7 ofiar (5.XII.). Anulowanie dekretów przez prezydenta Egiptu, 

MURSIEGO; zwycięstwo Unii Socjalno-Liberalnej w wyborach 

parlamentarnych w Rumunii (9.XII.). Odwołanie lotów do syryjskiej 
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stolicy po utracie kontroli nad lotniskiem w Damaszku przez stronę 

rządową (XII.). Nagrody Nobla (fizyka – 1/2 SERGE HAROCHE 

(Francja), 1/2 DAVID WINELAND (USA), chemia – 1/2 ROBERT 

LEFKOWITZ (USA), 1/2 BRIAN KOBILKA (USA), fizjologia i 

medycyna – 1/2 sir JOHN GURDON (Wielka Brytania), 1/2 

SHINY’A YAMANAKA (Japonia), literatura – MO YAN (ChRL), 

pokojowa – Unia Europejska, ekonomia – 1/2 ALVIN ROTH (USA), 

1/2 LLOYD SHAPLEY (USA)) – (10.XII.). Masakra 125-150 

cywilów przez siły rządowe w wiosce Akrab k/Hama w Syrii; 

rezygnacja premiera Mali, CHEICKA MODIBY DIARRY ze 

stanowiska po aresztowaniu i przewiezieniu do bazy wojskowej 

(11.XII.). Strzelanina w szkole w Newtown, stan Connecticut              

(28 ofiar) – (14.XII.). Zwycięstwo Partii Liberalno-Demokratycznej          

w wyborach parlamentarnych w Japonii (16.XII.). Koniec 

kalendarza Majów i początek nowej ery wg ich rachuby – odczytane 

przez ludzkość do czasu minięcia tej daty jako prawdopodobna data 

końca świata; zakaz adopcji rosyjskich dzieci przez Amerykanów 

wydany przez rosyjską Dumę tzw. ustawa DIMY JAKOWLEWA,         

a także zakaz działalności organizacji pozarządowych na terenie 

Rosji finansowanych z USA – odpowiedzią na tzw. ustawę 

MAGNITSKIEGO wprowadzającą sankcje dla przedstawicieli 

Rosji, naruszających prawa człowieka (21.XII.). Referendum 

konstytucyjne w Egipcie (15., 22.XII.). Walki syryjskich powstańców 

z palestyńskimi bojówkami Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny 

(16-21.XII.). PARK GEUN-HYE prezydentem Korei Płd., pierwsza 

kobieta w historii (do dzisiaj). Ratyfikacja nowej konstytucji              

w Egipcie; trzy katastrofy lotnicze: w Myanmarze (2 ofiary),                

w Kazachstanie (27 ofiar) i na Ukrainie, gdzie zginęło 5 osób 

(25.XII.). Zamieszki w Indiach wskutek zbiorowego gwałtu na            

23-letniej studentce, żądania większej ochrony dla kobiet (XII.). 

Katastrofa lotnicza w Moskwie (5 ofiar) – (29.XII.). Śmierć 

OSCARA LUIGI SCALFARO – włoskiego polityka, SARAH BURKE 

– kanadyjskiej narciarki, ANTHONY JOSEPHA BEVILACQUA – 

amerykańskiego duchownego, kardynała i abp. Filadelfii, 

IMANUELA GEISSA – niemieckiego historyka, WISŁAWY 

SZYMBORSKIEJ – polskiej poetki, JULIO CESARA GONZALESA – 

meksykańskiego boksera, AHMADA BEN BELLI – algierskiego 

polityka, twórcy państwa, ICCHAKA SZAMIRA – izraelskiego 

polityka, BOHDANA STUPKI – ukraińskiego aktora, ANDRZEJA 

ŁAPICKIEGO – polskiego aktora, NORMANA SCHWARZKOPFA 

– amerykańskiego generała, dowódcy sił koalicji antyirackiej 

podczas operacji „Pustynna Burza”.  

2013 Panika przed stadionem w Abidżanie, Wybrzeżu Kości Słoniowej – 

ok. 60 ofiar (1.I.). Trzęsienie ziemi u wybrzeży Alaski o sile 7,5 

stopni w skali Richtera (5.I.). Przemowa prezydenta Syrii, 

BASZARA AL-ASADA w Damaszku (własna inicjatywa pokojowa) – 

(6.I.). Seria zamachów bombowych w Pakistanie (118 ofiar) – 

(10.I.). Zajęcie największego lotniska wojskowego, Taftanaz przez 

syryjskie siły powstańcze; początek operacji „Serwal” – francuskiej 

akcji zbrojnej przeciwko islamskim fundamentalistom w Mali z 
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późniejszym wsparciem logistycznym Wielkiej Brytanii, USA,   

Rosji, Belgii, Kanady, Niemiec i Hiszpanii (11.I.). Zajęcie miasta 

Diabaly przez islamskich rebeliantów w Mali (14.I.). Odkrycie       

150 ciał masowej egzekucji w Howajsa w Syrii (15.I.). Atak 

fundamentalistów na kompleks gazowy Ajn Amnas w Algierii 

(uwięzienie 790 pracowników, w tym 132 obcokrajowców) w 

odwecie za zgodę Algierii na użyczenie jej przestrzeni powietrznej 

dla francuskiej interwencji w Mali (16.I.). Uziemienie wszystkich 

samolotów Boeing 787 Dreamliner za niezgodne do lotu do czasu 

przeprowadzenia ich inspekcji (17.I.). Szturm na rafinerię Ajn 

Amnas przeprowadzony przez algierskich antyterrorystów (śmierć 

38 zakładników i 29 porywaczy) – (19.I.). Odbicie Gao z rąk 

islamistów w Mali (26.I.). 245 ofiar w wyniku pożaru w nocnym 

klubie w Santa Maria w Brazylii (27.I.). MILOŠ ZEMAN 

prezydentem Czech (do dzisiaj). Przejęcie Timbuktu przez wojska 

francuskie podczas interwencji przeciwko fundamentalistom w Mali 

(28.I.). 21 ofiar katastrofy lotniczej w Kazachstanie; odkrycie 101 

ciał masowej egzekucji w rzece Kuwejk w Aleppo (29.I.). Pierwszy 

cywilny satelita Korei Płd. – STSAT-C2; odbicie miasta Kidal z rąk 

rebeliantów w Mali (30.I.). Odkrycie szczątków króla Ryszarda III  

pod Leicester, poległego w 1485 r. w bitwie pod Bosworth (4.II.).  

13 ofiar trzęsienia ziemi na Wyspach Salomona (6.II.). Katastrofa 

autobusowa w Zambii pod Chibombo (51 zabitych) – (7.II.),               

3-dniowa żałoba narodowa w kraju (11-13.II.). Decyzja papieża 

BENEDYKTA XVI o rezygnacji z urzędu (11.II.), szok na całym 

świecie, poinformowanie przez niego o sprawowaniu funkcji jedynie 

do 28.II. Podziemna próba nuklearna KRL-D, potępienie jej przez 

RB ONZ, Japonię, USA, UE, Rosję i Koreę Płd. (12.II.). Ostatnia 

msza św. o dużej randze z udziałem papieża BENEDYKTA XVI 

(13.II.). Gwiazda południowoafrykańskiego sportu, lekkoatleta 

OSCAR PISTORIUS oskarżony o morderstwo partnerki (14.II.). 

Eksplozja meteoroidu nad Uralem w okolicach Czelabińska (950 

rannych) – (15.II.). Kryzys rządowy w Tunezji (19.II.). Dymisja 

premiera Bułgarii, BOJKO BORISOWA wobec protestów 

społecznych wywołanych przez podwyżki cen energii elektrycznej i 

gazu (20.II.). Ostrzał rakietowy z wykorzystaniem pocisków Scud w 

Aleppo (22-24.II.). Podpisanie układu pokojowego w Addis Abebie 

kończącego wojnę na wschodzie Dem. Rep. Konga (podpisy 

przedstawicieli Dem. Rep. Konga, RPA, Mozambiku, Rwandy i 

Tanzanii przy obecności sekr. gen. ONZ oraz przedstawicieli 

Ugandy, Angoli, Burundi, Zambii i Rep. Środkowoafrykańskiej), 

zakaz wspierania ruchów rebelianckich i nawoływanie do reform           

w celu ustanowienia państwa prawa we wsch. części Dem. Rep. 

Konga; NEOFIT nowym patriarchą Bułgarii (24.II.). Masakra            

ludności cywilnej w wiosce Malkija na wsch. od Aleppo (70 ofiar) – 

(27.II.). Zakończenie pontyfikatu BENEDYKTA XVI (28.II.). 

UHURU KENYATTA prezydentem Kenii (do dzisiaj). Zniszczenie 

rebelianckiej bazy w górach Adrar des Iforas przez wojska 

czadyjskie w Mali (2.III.). Bitwa o Ar-Rakkę wygrana przez 

syryjskie siły powstańcze (2-6.III.). Pierwsze zimowe wejście na 
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Broad Peak (Falchan Kangri) – ekspedycja polska (MACIEJ 

BERBEKA, ADAM BIELECKI, TOMASZ KOWALSKI, ARTUR 

MAŁEK); śmierć CHAVEZA, prezydenta Wenezueli w Caracas, 

NICOLAS MADURO prezydentem tymczasowym (5.III.). Zerwanie 

rozejmu z Koreą Płd. (1953 r.) przez władze KRL-D (13.III.). 

2013 - ……….. PONTYFIKAT FRANCISZKA 

2013 ABDUL HAMID tymczasowym prezydentem Bangladeszu (do 

dzisiaj) – (14.III.). GHASSAN HITTO premierem Syryjskiej Koalicji 

Narodowej (18.III.). Wybuch pocisku z bronią chemiczną  

(3-Chinuklidynobenzylan) w Aleppo (19.III.). Śmierć ZILLURA 

RAHMANA, prezydenta Bangladeszu (20.III.). Wznowienie walk 

wewnętrznych w Republice Środkowoafrykańskiej, opanowanie 

Damara i Bossangoa przez siły rebelianckie (22.III.). Samobójstwo 

BORYSA BIERIEZOWSKIEGO, rosyjskiego biznesmena, 

mieszkającego na emigracji w Wielkiej Brytanii; wkroczenie 

rebeliantów do Bangui, stolicy Rep. Środkowoafrykańskiej (23.III.). 

Ucieczka prezydenta BOZIZE z opanowanego przez powstańców 

Bangui, MICHEL DJOTODIA prezydentem państwa; rezygnacja 

MU’AZA AL-CHATIBA, przewodniczącego Syryjskiej Koalicji 

Narodowej (24.III.). Szczyt Ligi Państw Arabskich z udziałem 

Syryjskiej Koalicji Narodowej (26.III.). Operacja „Serwal” w Mali: 

600 zabitych islamistów, 63 żołnierzy malijskich, 30 czadyjskich,  

5 francuskich wg raportu (27.III.). Ogłoszenie „stanu wojny” z 

Koreą Płd. przez władze KRL-D – reakcją na wspólne manewry  

sił amerykańskich i południowokoreańskich, przeloty formacji 

lotniczych (od 1.III.), powtarzające się groźby ataku na bazy 

amerykańskie w Japonii, na Guamie, Alasce, a także zamknięcia 

strefy przemysłowej Kaesong (30.III.). Bangui: powołanie Rządu 

Tymczasowego w Rep. Środkowoafrykańskiej (31.III.). Operacja 

francuskich sił zbrojnych w okolicach Gao (6-7.IV.). Śmierć 

THATCHER, byłej premier Wielkiej Brytanii w Londynie; 

wycofanie się pierwszego oddziału francuskich żołnierzy z Mali 

(8.IV.). Masakra we wsi Velika Ivancza w Serbii: zastrzelenie 14 

osób przez osobą chorą psychicznie (9.IV.). Początek ofensywy 

syryjskich sił rządowych i libańskiego Hezbollahu na tereny wokół 

miasta Al-Kusajr (10.IV.). Kryzys rządowy w Autonomii 

Palestyńskiej – rezygnacja premiera SALAMA FAJJADA (13.IV.). 

MADURO prezydentem Wenezueli (do dzisiaj). Decyzja o 

wycofaniu się wojsk czadyjskich z Mali (14.IV.). Dwa zamachy 

bombowe na mecie maratonu w Bostonie (3 ofiary, 140 osób 

rannych), zamachowcami dwaj Czeczeńcy, bracia TAMERLAN i 

DŻOCHAR CARNAJEW (15.IV.). Trzęsienie ziemi w Iranie i 

Pakistanie (36 ofiar) – (16.IV.). Bitwa o Dżudajdat al-Fadl pod 

Damaszkiem – zwycięstwo syryjskich sił rządowych (16-21.IV.). 

Eksplozja w fabryce nawozów sztucznych w West w Teksasie (15 

zabitych, 160 rannych) – (18.IV.). Bilans trzęsienia ziemi w 

chińskim Syczuanie (203 ofiary, 6700 rannych) – (20.IV.). 

HORACIO CARTES prezydentem Paragwaju (do dzisiaj). 

Zawalenie się budynku Rana Plaza na przedmieściach Dhaki, 
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stolicy Bangladeszu (1115 zabitych) – (24.IV.). Wybuch gazu w 

Pradze (35 rannych), pożar szpitala psychiatrycznego we wsi 

Ramienje w Rosji (38 ofiar) – (26.IV.). Koniec kryzysu rządowego 

we Włoszech: ENRICO LETTA premierem (28.IV.). Abdykacja 

królowej BEATRIX, WILHELM ALEKSANDER królem Holandii 

(do dzisiaj) – (30.IV.). Podpisanie przez brytyjskie terytoria 

zamorskie porozumienia o dzieleniu się informacją podatkową z 

Wielką Brytanią (1.V.). Zacięte walki pod Banijas i Al-Bajda (150 

ofiar) – (2-3.V.). Ataki izraelskich sił lotniczych na syryjskie składy 

broni otrzymane od Iranu, a przeznaczone dla Hezbollahu oraz na 

ośrodek badawczy Dżamraja (3., 4/5.V.). Spotkanie SIERGIEJ 

ŁAWROW-JOHN KERRY w Moskwie (uzgodnienie planu zwołania 

międzynarodowej konferencji pokojowej Genewa 2 z udziałem 

Rosji, USA i stron konfliktu w Syrii) – (7.V.). Wyrok 80 lat więzienia 

dla byłego dyktatora Gwatemali, RIOSA MONTTA (10.V.). VII 

Konferencja „Przyjaciół Syrii” w Ammanie (22.V.). Zamachy 

bombowe na koszary wojskowe i kopalnie rud uranu w Arlit na 

północy Nigru (18 zabitych, 14 rannych) – (23.V.). Brak zgody 

państw UE na przedłużenie sankcji wobec Syrii, upływających w 

dniu 31.V., sprzeciw Wielkiej Brytanii i Francji, podtrzymanie 

jedynie sankcji finansowych i gospodarczych na okres jednego roku 

(27.V.). Początek protestów w Stambule i innych miastach Turcji w 

sprawie zablokowania planowanej budowy centrum handlowego w 

miejscu parku Gezi – wyrażenie niezadowolenia z rządów premiera 

ERDOGANA (28.V). Zajęcie bazy lotniczej Al-Dabaa przez siły 

rządowe (29.V.). Rozproszenie protestujących w parku Gezi przez 

turecką policję, protesty w Ankarze i Izmirze (31.V.). Rozwód u 

państwa PUTIN (6.VI.). Sukces misji chińskiego załogowego statku 

kosmicznego Shenzhou 10 (11-25.VI.). Ponowne wkroczenie policji 

tureckiej na plac Taksim w Stambule i rozpędzenie przy pomocy 

gazu i armatek wodnych protestujących (11.VI.). Sprawa ACLU-

Myriad Genetics: naturalnie występujące sekwencje DNA nie mogą 

być patentowane wg Sądu Najwyższego USA; przekroczenie 

„czerwonej linii” przez rząd z Damaszku wskutek stosowania sarinu 

(13.VI.). Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Syrią przez Egipt 

(15.VI.). HASAN ROUHANI prezydentem Iranu (do dzisiaj). 

Dymisja premiera Czech, PETRA NECASA z powodów wykrycia 

afery korupcyjnej; zatrzymanie mera Montrealu, MICHAELA 

APPLEBAUMA pod zarzutem współpracy z mafią i korupcji 

(17.VI.). Protesty przeciwko drożyźnie i biedzie w Brazylii (VI.). 

Rezygnacja premiera Autonomii Palestyńskiej, RAMIEGO HAMD 

ALLAHA (20.VI.). Nieprawomocny wyrok 7 lat więzienia i 

dożywotniego zakazu pełnienia funkcji publicznych dla byłego 

premiera Włoch i senatora BERLUSCONIEGO (24.VI.). 

Rekonstrukcja rządu w Grecji – więcej stanowisk w rządzie dla 

Panhelleńskiego Ruchu Socjalistycznego (25.VI.). Zamieszki w 

Aleksandrii (3 ofiary) – (28.VI.). Demonstracja przeciwko władzy 

MURSIEGO na placu Tahrir w Kairze, protesty w Aleksandrii, Port 

Saidzie i Suezie, zaatakowanie siedziby Bractwa Muzułmańskiego w 

Kairze (30.VI.). Ultimatum armii Egiptu dla polityków (1-3.VII.). 
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Akcesja Chorwacji do Unii Europejskiej (1.VII.). Wojskowy zamach 

stanu w Egipcie – odsunięcie od władzy prezydenta MURSIEGO, 

tymczasowym prezydentem ADLI MANSUR (3.VII.). Zawieszenie 

Egiptu w prawach członka Unii Afrykańskiej (5.VII.). Podpalenia 

80 kościołów, klasztorów i innych miejsc kultu w Egipcie (VII.).      

3 ofiary śmiertelne nieudanego lądowania Boeinga 777 w porcie 

lotniczym San Francisco (6.VII.). Kryzys rządowy w Luksemburgu – 

skandal korupcyjny w służbach specjalnych (11.VII.). Starcia 

między zwolennikami MURSIEGO a mieszkańcami Kairu 

(15/16.VII., 22/23.VII.). Upadłość miasta Detroit (18.VII.). 

Abdykacja króla Belgii – ALBERTA II  (21.VII.). FILIP I królem 

Belgii (do dzisiaj). Trzęsienie ziemi w prowincji Gansu w Chinach, 

śmierć 94 osób (22.VII.). Pielgrzymka papieża FRANCISZKA          

do Brazylii (22-29.VII.). 79 zabitych w katastrofie kolejowej w 

Santiago de Compostela (24.VII.). Gwałtowne starcia w Aleksandrii 

(26.VII.). Masakra w pobliżu meczetu Rabaa al-Adawija w Kairze 

(82 ofiary) – (27.VII.). Katastrofa autokarowa we Włoszech,                

39 ofiar w wypadku pod Monteforte Irpino (28.VII.). MAMNOON 

HUSSAIN prezydentem Pakistanu (do dzisiaj). Fiasko zagranicznej 

mediacji w Egipcie (7.VIII.). Ogłoszenie miesięcznego stanu 

wyjątkowego w Egipcie, ustąpienie MOHAMMADA EL-BARADEI 

ze stanowiska wiceprezydenta w wyniku masakry w Kairze 

związanej z krwawą pacyfikacją obozów Bractwa Muzułmańskiego 

– śmierć 638 osób w całym kraju (14.VIII.).„Marsz gniewu 

milionów” – 173 ofiary starć w Kairze, Ismailii, Al-Arisz, 

Aleksandrii (16.VIII.). 79 ofiar wymiany ognia pod meczetem          

Al-Fatah na placu Ramsis w Kairze (17.VIII.). Aresztowanie 

duchowego lidera Bractwa Muzułmańskiego, MOHAMMADA  

BADI przez egipskie siły bezpieczeństwa (19.VIII.). Rozwiązanie 

parlamentu w Czechach (20.VIII.). Poinformowanie opinii 

publicznej przez syryjską opozycję o stosowaniu przez syryjskie         

siły rządowe broni chemicznej przeciwko ludności cywilnej – tzw. 

atak gazowy w Ghucie, szacunki ofiar od 322 do 1821; głębokie 

zaniepokojenie RB ONZ (21.VIII.). Areszt domowy zamiast 

więzienia dla schorowanego HOSNIEGO MUBARAKA (22.VIII.). 

Zamachy bombowe w libańskim Trypolisie – śmierć 47 osób 

(23.VIII.). Pierwsze przesłanki do amerykańskiej decyzji o 

interwencji w Syrii – min. obrony CHUCK HAGEL (24.VIII.). 

Odrzucenie oskarżeń o wykorzystywanie broni chemicznej podczas 

wojny domowej w Syrii przez ASADA (26.VIII.). ChRL, Liban, 

Jordania i Rosja przeciwko interwencji w Syrii, potępienie użycia 

broni chemicznej przez syryjski rząd przez RB ONZ zakończone 

fiaskiem w wyniku sprzeciwu Rosji; rozmieszczenie systemów 

obrony przeciwrakietowej przy granicy z Syrią i Libanem przez 

Izrael (28.VIII.). Odrzucenie możliwości interwencji w Syrii przez 

Wielką Brytanię, podtrzymanie poparcia dla interwencji przez 

Francję, publikacja tajnego raportu służb specjalnych USA o 

śmierci 1429 osób podczas ataku gazowego w Ghucie (30.VIII.). 

Oskarżenie rządu ASADA o stosowanie broni chemicznej przez USA 

i wezwanie do interwencji militarnej (31.VIII.). Przepłynięcie 
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Cieśniny Florydzkiej przez DIANĘ NYAD jako pierwszej osoby         

na świecie; aresztowanie ALBERTO CARRILLO FUENTESA, 

przywódcę kartelu Juarez w Meksyku (2.IX.). IBRAHIM 

BOUBACAR KEITA prezydentem Mali (do dzisiaj). Komisja Spraw 

Zagranicznych Senatu USA za przyjęciem rezolucji w sprawie 

interwencji w Syrii (4.IX.). 68 rannych w karambolu w hrabstwie 

Kent (5.IX.). Szczyt G-20 w Sankt Petersburgu (wstępne 

porozumienie w sprawie Syrii między Rosją a USA) – (5-7.IX.). 

Zwycięstwo liberalno-narodowej koalicji w wyborach 

parlamentarnych w Australii (7.IX.). 88 ofiar wypadków autobusów 

w Iranie i Gwatemali; alternatywa dla zabezpieczenia syryjskiej 

broni chemicznej wysunięta przez Rosję, odroczenie głosowania     

w Kongresie nad zgodą w sprawie interwencji w Syrii (9.IX.). 

THOMAS BACH przewodniczącym MKOL (10.IX.). 400-km 

łańcuch Katalończyków domagających się niepodległości regionu 

(11.IX.). Opuszczenie Układu Słonecznego przez sondę Voyager-1; 

złożenie dokumentów w sprawie przystąpienia Syrii do 

Międzynarodowej Konwencji o zakazie broni chemicznej (12.IX.). 

Szczyt genewski USA-Rosja (6-punktowe porozumienie o 

zabezpieczeniu syryjskiej broni chemicznej i zniszczeniu do połowy 

2014 r.) – (12-14.IX.). 30 ofiar w zamachu bombowym w Bagdadzie 

(13.IX.). Atak bombowy w Mosulu (27 ofiar) – (14.IX.). Seria 

zamachów terrorystycznych w Iraku (58 zabitych) – (15.IX.). Raport 

ONZ – udowodnienie stosowania broni chemicznej w Syrii (16.IX.). 

Podniesienie statku wycieczkowego „Costa Concordia” w pobliżu 

wyspy Giglio (zatonął w 2012 r.); wyrok śmierci dla ABDULA 

KADERA MULLAHA, lidera Bangladesh Jamaat-e-Islami; burza 

tropikalna Manuel i huragan Ingrid w Meksyku (48 zabitych) – 

(17.IX.). Zamach bombowy na autobus w środkowej Syrii (19 ofiar);  

zakończenie afery „London Whale” – wypłata 920 000 000 euro 

odszkodowania 3 amerykańskim i 1 brytyjskiemu regulatorowi przez 

bank JPMorgan Chase (19.IX.). Ataki terrorystyczne na bazy 

wojskowe w Jemenie – 56 ofiar (20.IX.). Samobójczy atak w mieście 

Sadra k/Bagdadu (72 zabitych, 120 rannych); atak terrorystyczny w 

Nairobi na centrum handlowe (zabicie 67 osób, ranienie ponad 240 

przez somalijskie ugrupowanie Asz-Szabab) – (21.IX.). Zwycięstwo 

CDU/CSU w wyborach parlamentarnych w Niemczech (41,5%),   

78 zabitych podczas samobójczego zamachu terrorystycznego w 

Peszawarze (22.IX.). Sądowy zakaz działalności dla Egipskiego 

Bractwa Muzułmańskiego wraz z konfiskatą majątku (23.IX.). 

Strajki pracowników fabryk odzieżowych w Bangladeszu; trzęsienie 

ziemi w Pakistanie – 515 ofiar (24.IX.). Uliczne protesty w 

Chartumie przeciw obniżkom dotacji do paliw – 27 zabitych 

(26.IX.). Zatonięcie statku z uchodźcami u wybrzeży zach. części 

Jawy (22 zabitych, 75 zaginionych) – (27.IX.). Aresztowanie 

NIKOLAOSA MICHALOLIAKOSA, lidera skrajnie prawicowej 

greckiej partii Złoty Świt pod zarzutem tworzenia organizacji 

przestępczej; kryzys rządowy we Włoszech (28.IX.). Zwycięstwo 

socjaldemokratów i ludowców w wyborach parlamentarnych w 

Austrii; zastrzelenie 50 studentów uczelni rolniczej w regionie 
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Gujba w Nigerii przez terrorystów z Boko Haram (29.IX.). 54 ofiary 

14 samochodów-pułapek w Bagdadzie (30.IX.). Wojna domowa           

w Syrii: 115 tys. ofiar; przyjazd zespołu z Organizacji ds. Zakazu 

Broni Chemicznej do Syrii; skazanie SALAHUDDINA QUADERA 

CHOWDHURY’EGO na karę śmierci za tortury, morderstwa i 

ludobójstwo w Bangladeszu (1.X.). Kupno dziennika „Washington 

Post” przez JEFFA BAZOSA, założyciela portalu Amazon (2.X.). 

Atak terrorystów na ambasadę Rosji w Libii; ponad 200 ofiar 

pożaru łodzi u wybrzeży Lampedusy; katastrofa lotnicza w Lagos 

(14 ofiar) – (3.X.). Śmierć VO NGUYEN GIAPA, generała z okresu 

wojny indochińskiej i wietnamskiej (4.X.). 100. rocznica powstania 

Royal Australian Navy; atak terrorystów libijskich na punkt 

kontrolny Bani Walid – 15 zabitych żołnierzy (5.X.). Śmierć 51 osób 

i ponad 200 rannych w starciach w Egipcie; rozpoczęcie niszczenia 

syryjskich zapasów broni chemicznej (6.X.). MULATU TESHOME 

prezydentem Etiopii (do dzisiaj). Sprzedanie diamentu o wadze 

118,28 karatów za sumę 30 000 000 dolarów w Hongkongu – 

najwyższa cena za pojedynczy diament (8.X.). Aresztowanie ok. 400 

osób w regionie Sinkiang za tzw. ekstremizm religijny (9.X.). 

Skazanie byłego burmistrza Detroit, KWAME KILPATRICKA na 28 

lat więzienia za ściąganie haraczy, spiski, wyłudzenia i przestępstwa 

podatkowe (10.X.). 115 ofiar w mieście Datia w prowincji Madhya 

Pradesh w wyniku  zadeptania pielgrzymów przez tłum; zatrzymanie 

ponad 380 osób podczas zamieszek nacjonalistów w Moskwie 

(13.X.). Zmiana nazwy dziennika „International Herald Tribune” 

na „International New York Times” (15.X.). Katastrofa lotnicza w 

Laosie (49 ofiar) – (16.X.). Wydobycie 570-kilogramowego 

fragmentu meteorytu z dna jeziora Czebarkul, który eksplodował w 

lutym br. nad Czelabińskiem (17.X.). Odmowa przyjęcia miejsca w 

Radzie Bezpieczeństwa ONZ przez Arabię Saudyjską (bojkot wobec 

niemożności rozwiązania konfliktu syryjskiego) – (18.X.). 

Katastrofa lotnicza w mieście Marchovelette w Belgii – 11 ofiar 

(19.X.). Stan wyjątkowy w australijskim stanie Nowa Południowa 

Walia; 37 ofiar wybuchu samochodu-pułapki w Hama (20.X.). 

Legalizacja małżeństw homoseksualnych przez stan New Jersey w 

USA; śmierć YASSERA AL-ABOUDA, jednego z założycieli Wolnej 

Armii Syrii; 24-krotne przekroczenie stężenia szkodliwych cząstek w 

Harbin – smog (21.X.). Legalizacja małżeństw homoseksualnych 

przez Australijskie Terytorium Stołeczne (22.X.). Chińsko-indyjska 

umowa o współpracy granicznej w Pekinie; informacja o 

podsłuchiwaniu rozmów MERKEL przez amerykańskie służby 

wywiadowcze (23.X.). Odkrycie najodleglejszej znanej galaktyki 

oddalonej od Ziemi o 13 mln lat świetlnych (24.X.). Zwycięstwo 

socjaldemokratów w wyborach parlamentarnych w Czechach 

(26.X.). GIORGI MARGWELASZWILI prezydentem Gruzji (do 

dzisiaj). Śmierć TADEUSZA MAZOWIECKIEGO, ostatniego 

premiera PRL i pierwszego premiera III RP (28.X.). Otwarcie 

pierwszego w świecie tunelu morskiego łączącego Europę i Azję – 

cieśnina Bosfor (14 km długości) – (29.X.). Zniszczenie całej 

infrastruktury służącej do produkcji broni chemicznej przez Syrię 



21 

 

(31.X.). Śmierć lidera pakistańskich talibów, HAKIMULLAHA 

MEHSUDA podczas nalotu amerykańskich dronów na Dande 

Derpa Chel; dokonanie ataku na cel wojskowy w Syrii (port w 

Latakii) przez izraelskie samoloty (1.XI.). Demonstracje ponad             

30 tysięcy ludzi w Quimper przeciwko masowym zwolnieniom i 

rosnącym obciążeniom finansowym (2.XI.). Odnalezienie kolekcji 

1500 dzieł sztuki skonfiskowanych przez nazistów podczas II wojny 

światowej w prywatnym mieszkaniu 80-letniego mieszkańca 

Monachium (wartość znaleziska szacowane na 1 000 000 euro) – 

(3.XI.). 2 200 000 000 dolarów kary dla koncernu Johnson & 

Johnson za próby korumpowania lekarzy (4.XI.). Wystrzelenie 

pierwszej indyjskiej sondy na Marsa – Mangalyaan (5.XI.). 

Zapowiedź złożenia broni przez rebeliantów z ugrupowania M23 

(SULTANI MAKENGA) walczącego z rządem Dem. Rep. Konga 

(6.XI.). Raport medyczny: udowodnienie otrucia ARAFATA w 2004 

roku radioaktywnym polonem – 18-krotnie przekroczona dawka; 

uderzenie tajfunu Haiyan w Filipiny – 6,1 tys. ofiar (8.XI.). 4-tys. 

demonstracja w Sofii domagająca się dymisji rządu (10.XI.). 

Zamach na wicemin. przemysłu Iranu, SAFDARA RAHMATA 

ABADIEGO w Teheranie (11.XI.). Legalizacja małżeństw 

homoseksualnych na Hawajach; zniesienie stanu wyjątkowego i 

godziny policyjnej w Egipcie (12.XI.). 1. World Trade Center – 

najwyższym budynkiem w USA (13.XI.). Zerwanie stosunków 

dyplomatycznych z Tajwanem przez Gambię (15.XI.). ABDULLA 

YAMEEN prezydentem Malediwów (do dzisiaj). Oskarżenie wojska 

Egiptu o popełnienie zbrodni wobec ludzkości przez brytyjskich 

prawników; ustalenie szczegółowego planu likwidacji arsenału 

broni chemicznej w Syrii (16.XI.). Katastrofa lotnicza w Kazaniu    

w Rosji (50 ofiar); 31 zabitych żołnierzy w zamachu bombowym       

w mieście Harasta k/Damaszku (17.XI.). Rzekome plany wspólnego 

ataku izraelsko-saudyjskiego na Iran w razie fiaska negocjacji; 

wystrzelenie sondy kosmicznej MAVEN na Marsa przez NASA 

(18.XI.). Podanie do publicznej wiadomości o podsłuchiwaniu              

33 mln rozmów telefonicznych przez Amerykańską Agencję 

Bezpieczeństwa – informacja w norweskim dzienniku „Dagbladet” 

(19.XI.). Rekonstrukcja rządu w Polsce; przegłosowanie planu 

dopuszczenia kobiet do sakry biskupiej od 2014 r. przez Kościół 

Anglikański (20.XI.). Zawalenie się supermarketu spożywczego 

Maxima w Rydze (54 zabitych); wystrzelenie pierwszego polskiego 

satelity Lem; zamach bombowy w płn. Iraku (48 ofiar) – (21.XI.). 

Eksplozja rurociągu w Qingdao (48 zabitych) – (22.XI.). Naloty 

syryjskich sił powietrznych na okolice miasta Aleppo – 40 ofiar 

(23.XI.). Wystawienie po raz pierwszy na widok publiczny – 

szczątków św. PIOTRA w Watykanie; porozumienie genewskie w 

sprawie irańskiego programu nuklearnego (zobowiązanie Iranu do 

ograniczenia programu nuklearnego w zamian za złagodzenie 

sankcji gospodarczych), krytyka porozumienia przez Izrael; 

utworzenie przez 7 ugrupowań partyzanckich w Syrii -  Frontu 

Islamskiego, zacięte walki na przedmieściach Damaszku (160 

zabitych); demonstracja 100 tys. ludzi w Kijowie za integracją 
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Ukrainy z UE – starcia z milicją (24.XI.). Seria ataków bombowych 

w Bagdadzie – 24 zabitych; starcia w Benghazi między armią 

libijską i paramilitarną milicją; delegalizacja islamu wg prezydenta 

Angoli; odkrycie aktywnego wulkanu przez naukowców na 

Antarktydzie (25.XI.). 15 ofiar samochodu-pułapki w okolicach 

Damaszku; raport nt. wojny domowej w Syrii: ponad 6 tys. 

zgwałconych kobiet; 30 ofiar wywrotki jachtu ze 100 imigrantami u 

wybrzeży Bahamów; „Biała Księga” w Szkocji – określenie 

warunków politycznych, ekonomicznych i socjalnych po odłączeniu 

się Szkocji od Wielkiej Brytanii; sprzedanie egzemplarza „Bay 

Psalm Book” w Nowym Jorku za sumę 14 165 000 dolarów 

(najdroższa książka na świecie); odkrycie najstarszej buddyjskiej 

świątyni (z VI w. p.n.e.) na płd. Nepalu (26.XI.). Dymisja rządu na 

Łotwie w związku z katastrofą budowlaną w Rydze (27.XI.). Ponad 

40 ofiar eksplozji w składzie amunicji w Sabha w płd-zach. Libii; 

seria zamachów bombowych w Al-Hilla (29 ofiar) – (28.XI.). 

Katastrofa lotnicza w Mozambiku (34 ofiary); podpisanie umów 

stowarzyszeniowych z UE przez Gruzję i Mołdawię, wrzenie na 

Ukrainie wobec odmowy podpisania podobnej umowy przez 

prezydenta JANUKOWYCZA (demonstracje 50 tys. ludzi); zerwanie 

zawieszenia broni z rządem Mali przez Tuaregów z Narodowego 

Ruchu Wyzwolenia Azawadu (29.XI.). Rozproszenie demonstrantów 

na Placu Niepodległości w Kjjowie przez milicję Berkut; zamieszki 

w Bangkoku przeciw rządowi; sakra dla pierwszej kobiety PAT 

STOREY w irlandzkim Kościele anglikańskim (30.XI.). 66% za 

legalizacją małżeństw tej samej płci w Chorwacji; wystrzelenie 

sondy Chang’e 3 z lądownikiem i pojazdem do badań Księżyca 

przez Chiny; demonstracje w Paryżu przeciwko podwyżce podatku 

VAT; kontynuacja protestów na Ukrainie – 100 tys. demonstracja 

przeciw prezydentowi JANUKOWYCZOWI, szturm budynków rady 

miasta Kijowa (1.XII.). Spotkanie FRANCISZEK-NETANJAHU          

w Rzymie; przyjęcie wstępnego projektu konstytucji w Egipcie; 

(2.XII.). Klęska opozycji antyrządowej na Ukrainie – brak 

odwołania rządu MYKOŁY AZAROWA; usunięcie ze stanowiska 

przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej KRL-D – JANG 

SONG TAEKA, wuja KIM JONG UNA i rozstrzelanie kilkunastu 

dowódców wojskowych i doradców TAEKA (3.XII.). Strzelanina        

w Karaczi (13 ofiar); wydanie zakazu używania siły wobec 

demonstrantów na Ukrainie przez milicję; szariat – podstawą 

prawa i działalności instytucji w Libii (4.XII.). Śmierć MANDELI; 

uderzenie orkanu Ksawery w Wielką Brytanię, Danię, Holandię i 

Niemcy – śmierć 3 osób; zamach terrorystyczny na kompleks MON 

w Sanie (Jemen), śmierć 52 osób; sankcjonowanie działań wojsk 

francuskich przez ONZ w Republice Środkowoafrykańskiej celem 

położenia kresu wojnie domowej (5.XII.). Zamieszki w Bangui, 

stolicy RŚA (281 ofiar) – (5-6.XII.). Udane pierwsze wystrzelenie 

drona z pokładu okrętu podwodnego w USA (6.XII.). Przejście 

orkanu Ksawery przez Europę Północno-wschodnią (5 ofiar             

w Polsce, 2 ofiary w Szwecji i 1 w Austrii) – (7.XII.). Obalenie 

pomnika LENINA w Kijowie przez proeuropejskich demonstrantów; 
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zapowiedź powiększenia swojej strefy obrony powietrznej przez 

Koreę Płd. wobec analogicznego ruchu Chin; 33 ofiary zamachów 

bombowych w Iraku (8.XII.). Kryzys parlamentarny w Tajlandii; 

reorganizacja mediów w Rosji – likwidacja RIA Novosti i rozgłośni 

Głos Rosji – powstanie Rossija Siegodnia; EDWARD SNOWDEN 

człowiekiem roku wg dziennika „The Guardian” (9.XII.). Wizyta 

szefowej dyplomacji UE, CATHERINE ASHTON w Kijowie – 

rozmowa z JANUKOWYCZEM; zalegalizowanie uprawy, sprzedaży 

i wykorzystywania marihuany w Urugwaju; uścisk dłoni OBAMY z 

RAULEM CASTRO podczas uroczystości pogrzebowych MANDELI 

w Johannesburgu; list otwarty Google, Microsoft, Apple, Facebook, 

Twitter, Yahoo!, Linkedln, AOL do OBAMY z apelem o ograniczenie 

skali inwigilacji ze strony wywiadu elektronicznego; Nagrody Nobla 

(fizyka – 1/2 FRANÇOIS ENGLERT (Belgia), 1/2 PETER WARE 

HIGGS (Wielka Brytania), chemia – 1/3 MARTIN KARPLUS (USA, 

Austria), 1/3 ARIEH WARSHEL (USA, Izrael), 1/3 MICHAEL 

LEVITT (USA, Wielka Brytania, Izrael), fizjologia i medycyna – 1/3 

JAMES ROTHMAN (USA), 1/3 RANDY SCHEKMAN (USA), 1/3 

THOMAS SÜDHOF (Niemcy), literatura – ALICE ANN MUNRO 

(Kanada), pokojowa – Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej, 

ekonomia – 1/3 LARS PETER HANSEN (USA), 1/3 EUGENE 

F.FAMA (USA), 1/3 ROBERT J.SHILLER (USA) -94,7ºC – 

najniższą temperaturą na świecie (wsch. Antarktyda) – (10.XII.). 

Raport: ponad 500 ofiar starć w Bangui, stolicy Republiki 

Środkowoafrykańskiej od czasu rozpoczęcia zamieszek na początku 

grudnia; starcia na kijowskim Majdanie – demonstranci kontra 

ukraińska milicja – ok. 80 rannych; papież FRANCISZEK 

człowiekiem roku tygodnika „Time”; zwolnienie 44 więźniów polit. 

z zakładów karnych w Myanmarze; legalizacja marihuany w 

Urugwaju sprzeczna z konwencją ONZ o środkach odurzających; 

28 000 000 funtów grzywny kary dla banku Lloyds za zwodzenie 

klientów (11.XII.). Cofnięcie uznania małżeństw homoseksualnych 

w Australii; rezygnacja rządu Izraela z planów przesiedlenia 40 tys. 

Beduinów z pustyni Negev; stracenie JANG SONG TAEKA, byłego 

wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Narodowej w KRL-D; 

ostatni numer „The Liverpool Post”; powieszenie lidera Dżamaat-

e-Islami ABDULA QUADERA  MOLLĘ w Bangladeszu (12.XII.). 

Utworzenie Syryjskiego Frontu Powstańczego przez 15 syryjskich 

ugrupowań opozycyjnych; ochłodzenie i opady śniegu na Bliskim 

Wschodzie – pierwszy śnieg w Egipcie od 112 lat (13.XII.). 

Kontrdemonstracja zwolenników prezydenta JANUKOWYCZA w 

Kijowie; katastrofa górnicza w Chinach (21 zabitych); gwałtowne 

powodzie, burze śnieżne w Strefie Gazy i Izraelu; lądowanie 

chińskiej sondy Chang’e 3 na Księżycu (14.XII.). 16 ofiar zamieszek 

między Ujgurami a policją w Kaszgarze; zawieszenie rozmów z 

Ukrainą przez UE w sprawie podpisania umowy stowarzyszeniowej; 

nieudana próba zamachu stanu w Sudanie Płd. (15.XII.). 89 ofiar 

zamachów bombowych w Iraku; wymiana ognia pomiędzy armią 

izraelską a libańskimi siłami zbrojnymi na przejściu granicznym; 

atak na kwaterę główną armii Sudanu Płd., wprowadzenie godziny 
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policyjnej – w praktyce początek wojny domowej w tym kraju; 

demonstracja ponad 30 tys. ludzi w Wersalu przeciw ustawie o 

małżeństwach homoseksualnych (16.XII.). Spotkanie PUTIN-

JANUKOWYCZ w Moskwie – podpisanie porozumienia w sprawie 

zniesienia ograniczeń handlowych; opady śniegu w Wietnamie po 

raz pierwszy od kilkudziesięciu lat (17.XII.). Dwóch zwycięzców 

amerykańskiej loterii Jackpot (636 000 000 dolarów) – (18.XII.). 

Kolejny raport z walk w Republice Środkowoafrykańskiej: ok. 1000 

ofiar; 41 zabitych w zamachach bombowych w Iraku; ułaskawienie 

potentata naftowego, CHODORKOWSKIEGO przez PUTINA; 

zawalenie się Teatru Apollo w Londynie – 80 rannych; amnestia dla 

uczestników antyrządowych i proeuropejskich protestów w Kijowie; 

legalizacja małżeństw homoseksualnych przez stan Nowy Meksyk 

(19.XII.). Zniesienie wszelkich ograniczeń dot. prostytucji w 

Kanadzie; początek eksploatacji pierwszego pola naftowego w 

Arktyce; legalizacja małżeństw homoseksualnych w stanie Utah; 

wystrzelenie boliwijskiego satelity Tupac Catari przez Chińską 

Narodową Agencję Kosmiczną (20.XII.). Nalot lotnictwa rządowego 

na Aleppo (63 ofiary); zamieszki w Hamburgu między policją a 

anarchistami (ok. 80 rannych); wszczepienie pierwszego na świecie 

stałego sztucznego serca – Francja (21.XII.). Protesty w Bangui 

przeciwko francuskiej interwencji wojskowej; powstanie 

Ogólnonarodowego Zjednoczenia Majdan na kijowskim Placu 

Niepodległości; 500 tys. ludzi pozbawionych prądu w Kanadzie; 

150-tys. demonstracja antyrządowa w Bangkoku (22.XII.). Początek 

ofensywy wojsk pakistańskich przeciwko talibom w pobliżu granicy 

z Afganistanem; embargo na eksport broni do Republiki 

Środkowoafrykańskiej nałożone przez UE; zwolnienie dwóch 

członkiń rosyjskiego zespołu Pussy Riot z łagru w Rosji (23.XII.). 

Eksplozja przed posterunkiem policji w Al-Mansura w Egipcie      

(15 ofiar); obietnica przekazania 1 000 000 000 dolarów pomocy 

dla Filipin przez Wielką Brytanię (24.XII.). Skandal korupcyjny          

w Turcji – dymisja trzech ministrów; ponowne uznanie Bractwa 

Muzułmańskiego za organizację terrorystyczną w Egipcie (25.XII.). 

Katastrofa lotnicza na Syberii (9 ofiar); pobicie ukraińskiej 

aktywistki i dziennikarki TETIANY CZORNOWIŁ w Kijowie; 

ustąpienie patriarchy egzarchy Białorusi FILARETA z urzędu 

(26.XII.). 9-letni TYLER ARMSTRONG z USA najmłodszym 

zdobywcą szczytu Aconcagua; śmierć byłego ambasadora Libanu     

w USA, MOHAMMADA SZATAHA w wyniku wybuchu samochodu-

pułapki; zasadzka sił rządowych na północ od Damaszku – 65 

zabitych; zatwierdzenie środków pozwalających na przeniesienie 

amerykańskiej bazy na Okinawie (27.XII.). Uzbekistan członkiem 

strefy wolnego handlu WNP; antyrządowe demonstracje w 

Stambule i Ankarze; katastrofa kolejowa w Indiach (23 ofiary) – 

(28.XII.). Słynny kierowca Formuły 1, MICHAEL SCHUMACHER 

w stanie krytycznym po zderzeniu ze skałą na stoku narciarskim;   

16 ofiar zamachu terrorystycznego na dworcu kolejowym w 

Wołgogradzie (29.XII.). Kolejny zamach w Wołgogradzie – 15 ofiar 

wybuchu w trolejbusie (30.XII.). Śmierć JAMESA BUCHANANA – 
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amerykańskiego ekonomisty, THEO BOSA – holenderskiego 

piłkarza i trenera, BARBARY PIASECKIEJ-JOHNSON – polskiej 

filantropki, koneserki sztuki, MILO O’SHEA – irlandzkiego aktora, 

ALI KAFI – algierskiego polityka, BI KIDUDE – zanzibarskiej 

piosenkarki, HEINRICHA ROHRERA – szwajcarskiego fizyka, 

NOBUYUKI AIHARY – japońskiego gimnastyka sportowego, 

SEAMUSA HEANEYA – irlandzkiego pisarza, SŁAWOMIRA 

MROŻKA – polskiego dramatopisarza, prozaika i rysownika, 

ANTHONY’EGO HINDSA – brytyjskiego scenarzysty i producenta 

filmowego, JOVANKI BROZ – żony JOSIPA BROZ-TITO, PAULA 

WALKERA – amerykańskiego aktora, NILTONA SANTOSA – 

brazylijskiego piłkarza, PETERA O’TOOLE’A – irlandzkiego 

aktora i reżysera, MICHAIŁA KAŁASZNIKOWA – rosyjskiego 

konstruktora broni strzeleckiej, MARTHY EGGERTH – węgierskiej 

aktorki, WOJCIECHA KILARA – polskiego kompozytora, 

ANDRZEJA TURSKIEGO – polskiego dziennikarza.  

2014 Wprowadzenie euro na Łotwie; otwarcie rynku pracy dla Rumunów 

i Bułgarów w UE; zalegalizowanie sprzedaży marihuany w stanach 

Waszyngton i Colorado; śmierć ambasadora Palestyny w Czechach 

w wyniku eksplozji w jego domu w Pradze; stan wyjątkowy w 

stanach Jonglei i Unity w Sudanie Płd. (1.I.). Początek kampanii 

koalicji ugrupowań islamskich przeciwko Islamskiemu Państwu            

w Iraku i Lewancie (2.I.). Śmierć EUSEBIO, najsłynniejszego 

portugalskiego piłkarza w historii (5.I.). Zacięte walki pod Ar-

Rakką w Syrii, 20 ofiar (6.I.). Zabicie 15 osób przez radykalne 

ugrupowanie Boko Haram w Nigerii (7.I.). Odsłonięcie pomnika 

pamięci gejów, ofiar holokaustu w Tel Awiwie; dymisja władz Rep. 

Środkowoafrykańskiej, prezydenta MICHAELA DJOTODII i 

premiera NICOLASA TIANGAYA, tymczasowym prezydentem 

ALEXANDRE-FERDINAND NGUENDET; walki w okolicach 

Dżuby w Sudanie Płd.; starcia specjalnych oddziałów milicji Berkut 

z opozycjonistami na tzw. Euromajdanie w Kijowie (10.I.). Śmierć 

ARIELA SZARONA, byłego premiera Izraela (11.I.). Utonięcie 200 

osób podczas katastrofy promu na Górnym Nilu (14.I.). Przyjęcie 

tzw. ustaw dyktatorskich na Ukrainie – czyli ograniczenia wolności 

słowa i zgromadzeń oraz zaostrzenie odpowiedzialności karnej, 

protesty UE, USA (16.I.). Przejęcie kontroli nad miastem Bor    

przez siły rządowe Sudanu Płd. (18.I.). Apel lidera Islamskiego 

Państwa w Iraku i Lewancie, AJMANA AZ-ZAWAHIRIEGO o 

zaprzestanie walk wewnątrzislamskich i skupienie się na wspólnym 

wrogu (19.I.). LAIMDOTA STRAUJUMA pierwszą kobietą-premier 

na Łotwie (22.I.). CATHERINE SAMBA-PANZA tymczasowym 

prezydentem Rep. Środkowoafrykańskiej (23.I.). Zawieszenie broni 

w Sudanie Płd.; zerwanie rozejmu na Ukrainie (24.I.). JUAN 

ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO prezydentem Hondurasu 

(do dzisiaj). Propozycja objęcia stanowiska premiera dla lidera 

Euromajdanu, ARSENIJA JACENIUKA i jej odrzucenie, powstanie 

Rady Narodowej we Lwowie – zakaz działań sił zbrojnych Ukrainy i 

formacji MSW na terenie obwodu lwowskiego (25.I.). Protesty we 

wsch. Ukrainie – zamieszki w Zaporożu i Dniepropietrowsku (26.I.). 
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Przyjęcie rezolucji nr 2134 przez RB ONZ w sprawie autoryzacji 

misji wsparcia pokoju UE w Rep. Środkowoafrykańskiej – EUFOR 

RCA; dymisja premiera Ukrainy, MYKOŁY AZAROWA, anulowanie 

ustaw dyktatorskich przez parlament ukraiński (28.I.). Powołanie 

Gwardii Narodowej na kijowskim Euromajdanie (29.I.). Śmierć 53 

muzułmanów podczas bitwy między armią filipińską a partyzantami 

Islamskich Bojowników o Wolność Bangsamoro; odnalezienie 

jednego z liderów opozycji ukraińskiej, DMYTRO BUŁATOWA 

poddanego torturom przez nieznanych sprawców (30.I.).                      

75 ofiar walk pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami w Rep. 

Środkowoafrykańskiej (4.II.). Wybuch w sztabie protestujących w 

Kijowie – 2 osoby ranne (6.II.). Igrzyska XXII Olimpiady Zimowej 

w Soczi (hokej: Kanada, klasyfikacja medalowa: 1.Rosja 13 złotych, 

11 srebrnych, 9 brązowych, łącznie 33 medale, 2.Norwegia 11 

złotych, 5 srebrnych, 10 brązowych, łącznie 26 medali, 3.Kanada  

10 złotych, 10 srebrnych, 5 brązowych, łącznie 25 medali) –                  

(7-23.II.). Poprawienie halowego rekordu świata w skoku o tyczce  

o 1 cm – 6,16 m przez Francuza RENAUDA LAVILLENIE (15.II.). 

Przejęcie częściowej kontroli nad Malakal mimo obowiązującego 

rozejmu przez rebeliantów w Sudanie Płd.; zaostrzenie kryzysu            

na Ukrainie – brak zgody na zmianę konstytucji przyczyną reakcji 

Euromajdanu: próba marszu na parlament zablokowana przez 

Berkut – rozpoczęcie walk w Kijowie (ok. 20 zabitych) – (18.II.). 

Kijów – miastem zamkniętym, walki o Euromajdan między opozycją 

a Berkutem (28 ofiar), przejęcie władzy we Lwowie przez Radę 

Narodową, przybycie negocjatorów z UE: min. spr. zagr. Polski, 

Francji i Niemiec do Kijowa – zawarcie rozejmu między stronami 

konfliktu na Ukrainie (19.II.). Zerwanie rozejmu w Kijowie, krwawe 

walki w mieście – bilans: 75 ofiar, zakaz używanie broni z ostrą 

amunicją wydany przez Radę Najwyższą Ukrainy, Ruś Zakarpacka 

niezależna od władzy JANUKOWYCZA (20.II.). Porozumienie 

między opozycją a JANUKOWYCZEM na Ukrainie wynegocjowane 

przez Polskę, Francję i Niemcy – ograniczenie praw prezydenta do 

tych z konstytucji z 2004 r., stworzenie nowego rządu, wcześniejsze 

wybory prezydenckie do grudnia br. – odrzucenie porozumienia 

przez Prawy Sektor, radykałów z Euromajdanu, obalanie pomników 

LENINA na Ukrainie, decyzje parlamentu: zwolnienie uczestników 

zamieszek z odpowiedzialności karnej, uchwała o uwolnieniu   

JULII TYMOSZENKO i odsunięciu od funkcji p.o. min. spr. wewn. 

WITALIJA ZACHARCZENKĘ, zawieszenie udzielania kredytów           

na Ukrainie przez Sbierbank, wstrzymanie zakupu ukraińskich 

obligacji przez Rosję, ultimatum Prawego Sektora dla prezydenta 

JANUKOWYCZA w kwestii jego ustąpienia, nieudana ucieczka 

prezydenta do Rosji (21.II.). Koniec kryzysu rządowego we 

Włoszech – MATTEO RENZI premierem; dymisja WOŁODYMYRA 

RYBAKA, przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, jego 

następcą OŁEKSANDR TURCZYNOW, decyzje parlamentu: powrót 

do konstytucji z 2004 r., przyjęcie rezolucji o uwolnieniu JULII 

TYMOSZENKO, odsunięcie od władzy JANUKOWYCZA, nowa data 

wyborów prezydenckich na Ukrainie – 25 maja, mowa uwolnionej 
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TYMOSZENKO na Euromajdanie, początek przejmowania 

luksusowych rezydencji byłego prezydenta na Ukrainie (22.II.). 

TURCZYNOW p.o. prezydenta Ukrainy, JANUKOWYCZ na Krymie 

w okolicach Bałakławy (23.II.). Nadanie zabitym powstańcom tytułu 

Bohatera Ukrainy, informacja o potrzebach finansowych Ukrainy 

na lata 2014-2015: 35 000 000 000 dolarów pomocy finansowej, 

list gończy za JANUKOWYCZEM (24.II.). Przyjęcie rezolucji o 

odpowiedzialności JANUKOWYCZA za śmierć ponad 100 ludzi, 

wniosek o postawienie go przed Międzynarodowym Trybunałem 

Karnym, uchwalenie rezolucji o uwolnieniu więźniów politycznych, 

zrzucenie czerwonej gwiazdy z dachu parlamentu w Kijowie, 

pierwsze protesty separatystyczne na Krymie, na terytorium z 

większością rosyjską na Ukrainie, rosyjska Flota Czarnomorska w 

stanie gotowości bojowej na Krymie, likwidacja Berkutu (25.II.). 

Zaostrzenie się sytuacji na Krymie – demonstracje pro- i 

antymajdanowskie w Symferopolu, ARSEN JACENIUK premierem 

Ukrainy, OLGA BOHOMOLEC wicepremierem (26.II.). Apel NATO 

do Rosji o powstrzymanie się od eskalacji konfliktu na Krymie, 

powołanie rządu JACENIUKA na Ukrainie (27.II.). Zamrożenie 

kont bankowych najważniejszych osobistości związanych z reżimem 

JANUKOWYCZA przez Austrię i Szwajcarię, konferencja prasowa 

JANUKOWYCZA w rosyjskim Rostowie n/Donem – zanegowanie 

dotychczasowych wydarzeń na Ukrainie, opanowanie portu 

lotniczego Symferopol i wojskowego lotniska Belbek w Sewastopolu 

przez rosyjskich żołnierzy, 10 rosyjskich śmigłowców wojskowych 

patrolujących teren płw. Krym, nota dyplomatyczna Ukrainy               

do Rosji w sprawie wyjaśnienia obecnej sytuacji (28.II.). 

Skierowanie prośby premiera Autonomicznej Republiki Krymu, 

SIERGIEJA AKSIONOWA o zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa 

mieszkańcom Krymu do Rosji – uzyskanie przez PUTINA zgody 

Rady Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej na interwencję 

wojskową sił rosyjskich na Ukrainie, zarzuty wobec Rosji o brak 

przestrzegania Memorandum Budapesztańskiego z 1994 r. o 

gwarancji niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy ze 

strony polityków tego kraju i państw zachodnich, fiasko posiedzenia 

RB ONZ z powodu veta Rosji, naruszenie przez Rosję zasad 

przekraczania ukraińskiej granicy (1.III.). Ogłoszenie pełnej 

mobilizacji na Ukrainie przez TURCZYNOWA z zamknięciem 

przestrzeni powietrznej za wyjątkiem maszyn cywilnych, stopniowe 

opanowywanie kolejnych pozycji na Krymie przez wojsko rosyjskie 

(ukraiński dywizjon obrony plot. w Sewastopolu), zawieszenie 

uczestnictwa w przygotowaniach do szczytu G 8 w Soczi przez 

Kanadę, Francję, Włochy, Japonię, Niemcy, USA i Wielką Brytanię, 

zdymisjonowanie przez ukraińskie władze dow. marynarki wojennej 

Ukrainy, kontradm. DENISA BIERIEZOWSKIEGO za złożenie 

wierności narodowi krymskiemu, potępienie działań Rosji na 

Krymie przez NATO, zgoda PUTINA na propozycję MERKEL                 

w sprawie powołania inspektorów w ramach OBWE mogących 

stworzyć grupę kontaktową w sprawie kryzysu krymskiego (2.III.). 

Blokada sztabu floty wojennej Ukrainy w Sewastopolu przez 
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rosyjskich żołnierzy, dwukrotne naruszenie ukraińskiej przestrzeni 

powietrznej przez rosyjskie myśliwce, zajęcie Cieśniny Kerczeńskiej 

przez okręty Floty Czarnomorskiej, spadki na giełdzie rosyjskiej 

(3.III.). Wdarcie się rosyjskich żołnierzy z sił specjalnych na teren 

ukraińskiego pułku rakietowego pod Eupatorią, konferencja 

prasowa PUTINA w Moskwie teatrem jednego aktora – wiele 

nieprawdziwych informacji dot. obecnej sytuacji na Krymie, wizyta 

amerykańskiego sekretarza stanu JOHNA KERRY’EGO w Kijowie 

– obietnica przekazania 1 000 000 000 dolarów pomocy dla 

Ukrainy, incydent rosyjsko-ukraiński pod bazą lotniczą Belbek 

k/Sewastopola, próba rakietowa na terytorium Rosji – rakieta 

międzykontynentalna typu Topol, incydent w powietrzu między 

tureckimi a rosyjskim myśliwcem nad Morzem Czarnym (4.III.). 

Wtargnięcie rosyjskich sił specjalnych na teren dwóch ukraińskich 

dyw. artyleryjsko-rakietowych w Sewastopolu, nie wpuszczenie 

wojskowych obserwatorów OBWE na terytorium Krymu, przyznanie 

11 000 000 000 euro Ukrainie przez Komisję Europejską (5.III.). 

Jednogłośna decyzja Rady Najwyższej Republiki Autonomicznej 

Krymu za przyłączeniem do Federacji Rosyjskiej, nie uznanie 

decyzji parlamentu o zorganizowaniu referendum w dniu 16. marca 

przez parlament Tatarów krymskich, rozpoczęcie procedury 

rozwiązania parlamentu krymskiego przez Radę Najwyższą 

Ukrainy, zatopienie dwóch starych okrętów między jez. Donuzław             

a Morzem Czarnym przez rosyjską flotę czarnomorską – 

zablokowanie wyjścia okrętom marynarki wojennej Ukrainy, 

pobicie dziennikarzy z Kijowa przez tzw. samoobronę krymską 

(6.III.). Gotowość członków tzw. Prawego Sektora do udziału w 

konflikcie na Krymie, poparcie decyzji krymskiego parlamentu przez 

przewodniczącą Rady Federacji Rosyjskiej o inkorporacji Krymu, 

początek wyłączania ukraińskich kanałów tv na Krymie (7.III.). 

Ewakuacja polskiego konsulatu z Sewastopola do Odessy, 

ostrzelanie ukraińskiego samolotu dozoru granicznego przez grupę 

uzbrojonych mężczyzn z Krymu; zaginięcie samolotu pasażerskiego 

malezyjskich linii lotniczych z 227 pasażerami i 12 członkami załogi 

(8.III.). Prorosyjskie demonstracje w Doniecku, Sewastopolu, 

Ługańsku i Symferopolu, zamieszki w Sewastopolu między 

Ukraińcami a Rosjanami w 200. rocznicę narodzin ukraińskiego 

poety TARASA SZEWCZENKO (9.III.). Zajęcie szpitalu wojskowego 

w Symferopolu przez siły rosyjskie, początek tworzenia własnych           

sił zbrojnych przez Krym, obietnica przekazania Ukrainie 

3 000 000 000 dolarów na wspieranie reform przez Bank Światowy 

(10.III.). Deklaracja niepodległości Krymu (11.III). Zapowiedź 

braku zaangażowania na Krymie ze strony władz ukraińskich                

z powodu obrony reszty kraju przed rosyjską inwazją (12.III.). 

Starcia w Doniecku – 3 ofiary śmiertelne, wstrzymanie rozmów 

akcesyjnych z Rosją przez OECD (13.III.). Przechwycenie 

amerykańskiego drona nad Krymem przez siły rosyjskie, prośba 

przywódcy krymskich Tatarów do NATO o interwencję, 6-godzinne 

spotkanie KERRY-ŁAWROW w Londynie bez rezultatu (14.III.). 

Rozwiązanie parlamentu Krymu decyzją Rady Najwyższej Ukrainy, 
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incydent w obwodzie chersońskim – podejrzenie desantu wojsk 

rosyjskich – protest Ukrainy (15.III.). Referendum na Krymie                

w kwestii przynależności terytorium półwyspu – 97,47% za 

włączeniem do Rosji, bojkot głosowania ze strony krymskich 

Tatarów, rzekome porozumienie MON Rosji i Ukrainy w sprawie 

zawieszenia broni do 21.III. (16.III.). Przyjęcie uchwały przez Radę 

Najwyższą Krymu o niepodległości, nie uznanie tzw. referendum 

przez władze ukraińskie, podpisanie dekretu o uznaniu Krymu za 

suwerenne i niepodległe państwo przez PUTINA, nacjonalizacja 

ukraińskich spółek naftowo-gazowych przez parlament Krymu, 

podpisanie dekretu o częściowej mobilizacji wojska na Ukrainie 

(17.III.). Podpisanie traktatu o przyjęciu Krymu i Sewastopola w 

skład Rosji – Moskwa, ustanowienie okresu przejściowego do 

1.I.2015 r. w sprawie uregulowania problemów włączenia półwyspu 

i miasta do systemu gospodarczego, finansowego, kredytowego i 

prawnego Rosji, strzelanina w Symferopolu (2 ofiary), przejście 

konfliktu Ukrainy z Rosją z fazy politycznej w fazę wojskową 

zdaniem premiera JACENIUKA, zezwolenie na użycie broni przez 

żołnierzy ukraińskich na Krymie, ostrzeżenie władz krymskich pod 

adresem Ukrainy o nie odcinanie wody pitnej półwyspowi w obw. 

chersońskim (18.III.). Ogłoszenie wysiedlenia części ludności 

tatarskiej na Krymie, oferta dla żołnierzy ukraińskich – służba na 

Krymie w armii rosyjskiej, szturmowanie siedziby dowództwa 

Marynarki Wojennej Ukrainy w Sewastopolu – aresztowanie adm. 

SERHIJA HAJDUKA, przejęcie przez Rosjan ukraińskich baz w 

Nowoozernym, Bakczysaraju, blokada w Perewalnym, ultimatum 

ukraińskie do Rosji w sprawie uwolnienia admirała floty, wsparcie 

ekonomiczne dla Ukrainy od Komisji Europejskiej w wysokości 

1 600 000 000 euro (19.III.). Uwolnienie ukraińskiego admirała 

przez władze Krymu, przyjęcie Deklaracji o walce o wyzwolenie 

Ukrainy przez Radę Najwyższą, ratyfikacja traktatu o przyjęciu 

Krymu i Sewastopola do Rosji przez Dumę Państwową, przejęcie 

ukraińskiej korwety „Ternopil” przez Rosjan, sankcje USA wobec 

20 osób, doradców PUTINA, a także banku Rossija (20.III.). 

Podpisanie aktów ratyfikacyjnych o przyjęciu Krymu i Sewastopola 

do Rosji przez PUTINA, zapowiedź procesów w kwestii Krymu 

przed sądami międzynarodowymi wobec Rosji przez premiera 

JACENIUKA, przejęcie bazy w Perewalnym i okrętu podwodnego 

„Zaporoże” przez siły rosyjskie, sformowanie 278-osobowej  

czarnej listy zakazującej wjazdu na Krym (parlament: deputowani 

ukraińscy, 19 posłów Partii Regionów, przedstawiciele formacji 

militarnych i paramilitarnych), wyliczenie zadłużenia ukraińskiego 

wobec Rosji na kwotę 16 000 000 000 dolarów przez premiera 

MIEDWIEDIEWA (21.III.). Zwycięstwo rebeliantów syryjskich  

w bitwie pod Kasabem (21.III.-15.IV.). Przejęcie ukraińskich baz 

wojskowych w Nowofedoriwce i Belbeku, aresztowanie słynnego 

dow. ostatniej bazy, płk. JULIJA MAMCZURA, zajęcie przez siły 

rosyjskie okrętu sztabowego „Sławutycz”, OLEG BIEŁAWIENCEW 

pełnomocnym przedstawicielem PUTINA w Krymskim Okręgu 

Federalnym, jednostronne zamknięcie granicy z Krymem przez 
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Ukrainę (22.III.). Przywrócenie ruchu granicznego między Ukrainą 

a Krymem, oferta Dumy Państwowej Rosji do MSZ Polski, Węgier i 

Rumunii w kwestii dokonania rozbioru terytorium ukraińskiego 

(płd-wsch. Kresy ze Lwowem dla Polski, Ukraina Zakarpacka z 

Użhorodem dla Węgier, Bukowina z Czerniowcami dla Rumunii) – 

(23.III.). Zajęcie jednostki piechoty morskiej w Teodozji przez siły 

rosyjskie, rozkaz opuszczenia Krymu przez żołnierzy ukraińskich 

(TURCZYNOW), przejęcie okrętu desantowego „Kostiantyn 

Olszański” przez wojska rosyjskie, inspekcja wojsk na Krymie w 

wykonaniu min. obrony Rosji, SIERGIEJA SZOJGU; odkrycie 

resztek zaginionego malezyjskiego samolotu pasażerskiego w płd. 

części Oceanu Indyjskiego – śmierć 239 osób (24.III.). Przejęcie 

ostatniego ukraińskiego okrętu na Krymie przez Rosjan – trałowca 

„Czerkasy”, potępienie aneksji Krymu przez Rosję przez kongres 

Rady Europy (25.III.). Zwolnienie bohatera ukraińskiego – płk. 

MAMCZURA z więzienia w Sewastopolu, dekret p.o. prezydenta 

Ukrainy, TURCZYNOWA o zwolnieniu stałego przedstawiciela na 

Krymie, SERHIJA KUNICYNA, który złożył dymisję 2 dni wcześniej, 

raport: przejęcie przez Rosjan 51 okrętów ukraińskich z ogólnej 

liczby 61, potępienie działań Rosji na Krymie przez ponad 40 

państw w Radzie Praw Człowieka ONZ (26.III.). Potępienie 

inkorporacji Krymu przez Rosję w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ – 

niewiążąca rezolucja potwierdzająca integralność terytorialną 

Ukrainy i uznająca przeprowadzone na Krymie referendum w 

sprawie przyłączenia półwyspu do Rosji za nielegalne (100 państw 

za m.in. USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania, 

Polska, Włochy, 11 państw przeciw (Rosja, Armenia, Białoruś, 

Boliwia, Kuba, KRL-D, Nikaragua, Sudan, Syria, Wenezuela, 

Zimbabwe), 58 państw wstrzymało się od głosu m.in. ChRL, 

Brazylia, Argentyna, Egipt, Indie, Irak, Kazachstan, Pakistan, RPA, 

Urugwaj, Wietnam, 23 państwa nie brały udziału w głosowaniu 

m.in. Iran, Izrael, Ghana, Maroko, ZEA (27.III.). Oświadczenie  

min. obrony Rosji, SZOJGU o kontroli wszystkich ukraińskich           

baz na Krymie przez siły rosyjskie (28.III.). ANDREJ KISKA 

prezydentem Słowacji (do dzisiaj). Uchwała Zjazdu Tatarów 

krymskich w Bakczysaraju o realizacji przez naród tatarski prawa 

do samookreślania się na swoim historycznym terytorium, 

demonstracje zwolenników federalizacji Ukrainy – Donieck; 

pierwsza kobieta – merem Paryża (ANNE HIDALGO) – (29.III.). 

Pochody zwolenników i przeciwników federalizacji Ukrainy w 

Doniecku, Ługańsku, Charkowie, Odessie i Dniepropietrowsku 

(30.III.). Dymisja premiera Francji, JEAN’A-MARCA AYRAULTA 

w wyniku  przegranych wyborów samorządowych przez socjalistów, 

MANUEL VALLS nowym premierem (31.III.). Konferencja prasowa 

obalonego prezydenta Ukrainy, JANUKOWYCZA w Rostowie 

n/Donem (ubolewanie z powodu przyłączenia Krymu do Rosji) – 

(2.IV.). Szturm budynków władz obwodowych przez separatystów 

we wschodniej Ukrainie –  w Doniecku, Charkowie i Ługańsku; 

zwycięstwo koalicji chrześcijańsko-demokratycznej (FIDESZ-

KDNP) w wyborach parlamentarnych na Węgrzech (6.IV.). 
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Śmiertelne postrzelenie majora wojsk ukraińskich STANISŁAWA 

KARACZEWSKIJA w bazie lotniczej Nowofedoriwka przez 

rosyjskiego żołnierza (6/7.IV.). Przejęcie budynku Służb 

Bezpieczeństwa Ukrainy w Doniecku i ogłoszenie powstania 

Donieckiej Republiki Ludowej, zablokowanie dróg wjazdowych  

do Ługańska przez ukraińską milicję, proklamacja powstania 

Charkowskiej Republiki Ludowej (7.IV.). Ogłoszenie powstania 

Ługańskiej Republiki Parlamentarnej (8.IV.). Przetrzymywanie  

51 osób w budynkach administracji w Ługańsku (7-9.IV.). 

Wzmocnienie barykad separatystów w Doniecku przed budynkami 

(8.IV.). Dekret o objęciu siedziby administracji obwodowej  

w Doniecku ochroną państwową (9.IV.). Ataki separatystów 

donieckich na dziennikarzy nie mówiących w języku rosyjskim,  

list PUTINA do osiemnastu przywódców państw europejskich – 

wezwanie do podjęcia trilateralnych rozmów Europa-Rosja-

Ukraina w celu stabilizacji gospodarki Ukrainy (10.IV.). 

Uchwalenie nowej konstytucji przez parlament Rep. Krymu – 

wprowadzenie zmian po aneksji Krymu przez Rosję, nałożenie 

sankcji na 7 krymskich separatystów przez resort finansów USA, 

zastrzeżenie prawa do obrony swoich sojuszników przez NATO 

(11.IV.). Zamieszki w Kramatorsku, Krasnyj Łyman, Krasnarmijsku, 

Artemiwsku, Drużkiwce, Słowiańsku, liczne ataki separatystów           

w obwodzie donieckim, zawieszenie opłat dla Rosji za gaz przez 

ukraiński Naftohaz, pozbawienie prawa głosu dla przedstawiciela 

Rosji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, zawieszenie 

współpracy wojskowej między Holandią a Rosją (12.IV.). Wdarcie 

się separatystów na teren  rady miejskiej w Charkowie (500 

rannych), początek operacji sił ukraińskich wymierzonej przeciw 

terrorystom-separatystom, okupacja rad miejskich przez siły 

separatystów w Jenakijewe i Makiejewce, apel o dialog i spokój       

w wykonaniu BAN KI-MOONA (13.IV.). Zdobycie mostu Lenina          

w Gorłówce przez separatystów, ataki na siedzibę milicji, nie 

wpuszczenie do Słowiańska misji obserwatorów OBWE, potępienie 

działań prorosyjskich separatystów na Ukrainie przez premiera 

Wielkiej Brytanii, CAMERONA, kanclerz Niemiec, MERKEL i 

prezydenta Francji, HOLLANDE’A, rozmowa OBAMA-PUTIN 

(14.IV.). Przyjęcie ustawy o terytoriach okupowanych przez 

ukraiński parlament – uznanie Krymu oraz Sewastopola za terytoria 

okupowane, rozpoczęcie walk na przedmieściach Słowiańska  

oraz Kramatorska przez ukraińskie siły rządowe (15.IV.). Zajęcie 

budynku Rady Miejskiej w Doniecku przez separatystów, nieudany 

szturm sił separatystów na jednostkę ukraińskiej Gwardii 

Narodowej w Mariupolu – 3 ofiary, 13 rannych, 63 zatrzymanych 

(16.IV.). Przyznanie się PUTINA do obecności wojsk rosyjskich 

przed i po referendum na Krymie, zdobycie centrum transmisji tv i 

radia w Słowiańsku przez separatystów, wyłączenie przekazu 

ukraińskich kanałów tv, spotkanie szefów dyplomacji USA, Rosji, 

Ukrainy i UE w Genewie (zgoda na powstrzymanie przemocy na 

Ukrainie i zakończenie napięcia); odkrycie planety Kepler-186f, 

pierwszej planety pozasłonecznej wielkości Ziemi znajdującej się w 
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ekosferze (17.IV.). Wprowadzenie zakazu działalności partii Udar, 

Swoboda i Batkiwszczyna w Słowiańsku (19.IV.). 5 ofiar walk  

w Bilbasiwce pod Słowiańskiem (20.IV.). Przetrzymywanie 3 

dziennikarzy z Włoch i Białorusi przez separatystów w Słowiańsku 

(20-21.IV.). Atak kilku mężczyzn na siedzibę nieoficjalnej rady 

tatarskiej w Symferopolu, wjazd misji OBWE do Słowiańska, 

powstanie specjalnego batalionu Timur do walki z separatystami  

na Ukrainie, przejęcie przez separatystów budynków Siedziby 

Bezpieczeństwa Ukrainy w Kramatorsku, wizyta wiceprezydenta 

USA, JOE BIDENA w Kijowie – zapowiedź amerykańskiej pomocy 

dla Ukrainy, spotkanie z TURCZYNOWEM i JACENIUKIEM 

(21.IV.). Odnalezienie ciał dwóch ukraińskich aktywistów, m.in. 

WOŁODYMYRA RYBAKA w okolicach Słowiańska (22.IV.). 

Wyparcie sił separatystów z miasta Swiatohirśk, nieudany atak 

rebeliantów na skład broni w Artiomowsku (23.IV.). Przybycie 

kontyngentów sił amerykańskich do Polski (23.IV.), na Łotwę 

(25.IV.), Litwę (26.IV.) i do Estonii (28.IV.). Odbicie siedziby rady 

miejskiej w Mariupolu przez siły ukraińskie, ogłoszenie powszechnej 

mobilizacji przez Doniecką Republikę Ludową (24.IV.). Strącenie 

śmigłowca Mi-8 ukraińskich sił powietrznych przez separatystów, 

uprowadzenie autobusu misji OBWE (3 Niemców, Polak, Czech, 

Szwed, Duńczyk) pod Słowiańskiem przez separatystów, odcięcie 

wszelkich dróg dojazdowych do Słowiańska – Ukraińcy (25.IV.). 

Przetrzymywanie trzech funkcjonariuszy SBU przez separatystów 

(27.IV.-7.V.). Starcia w Kramatorsku, atak separatystów na 

Konstantynówkę (27/28.IV.). Starcia podczas pokojowego marszu 

ukraińskiego w Doniecku, akt proklamacji Ługańskiej Republiki 

Ludowej, starcia ukraińsko-rosyjskie w Charkowie (14 rannych); 

kanonizacja JANA XXIII i JANA PAWŁA II ogłoszona przez papieża 

FRANCISZKA w Watykanie (27.IV.). Postrzelenie mera Charkowa, 

HENNADIJA KERNESA podczas jazdy rowerem, stan ciężki 

(28.IV.). Przejęcie rady miejskiej w Pierwomajsku i zajęcie  

budynku Obwodowej Administracji Państwowej w Ługańsku      

przez separatystów, sankcje wizowe i finansowe UE dla kolejnych 

piętnastu osób związanych z aktem aneksji Krymu przez Rosję 

(29.IV.). Zajęcie stadionu Szachtara Donieck przez separatystów, 

przejęcie rebelianckich punktów kontrolnych pod Słowiańskiem 

przez siły ukraińskie, zajęcie przez separatystów siedziby rady 

miejskiej w Krasnym Łuczu i komendy milicji w Gorłówce (30.IV.). 

Przejęcie kontroli nad budynkiem obwodowej prokuratury w 

Doniecku oraz Antracycie i zajęcie miasta Amwrosijiwka przez 

separatystów, wprowadzenie powszechnego poboru do wojska na 

Ukrainie dla mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat (1.V.) Przejęcie 

centrum kontroli kolei donieckiej przez separatystów, opuszczenie 

przez nich budynków władz miasta w Ługańsku, zamieszki w 

Odessie – pożar budynku związków zawodowych – śmierć 48 osób, 

atak wojsk ukraińskich na pozycje separatystów w Słowiańsku – 

przejęcie większości miasta, zestrzelenie dwóch śmigłowców Mi-24 

przez separatystów (2.V.). 4 ofiary starć w okolicach Słowiańska 

pod Andrijiwką, uwolnienie obserwatorów OBWE przez wojska 
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rebeliantów w Słowiańsku, przejęcie delegatury SBU w Doniecku, 

zamieszki w Mariupolu (3.V.). Ofiara śmiertelna starć w Ługańsku, 

przejęcie Kramatorska przez separatystów, starcia w Mariupolu i 

Konstantynówce (4.V.). Nieudany szturm wojsk separatystów          

na posterunek milicji w Słowianoserbsku, walki w Słowiańsku – 

zestrzelenie śmigłowca Mi-24, używanie cywilów jako żywych tarcz 

przez separatystów, ostrzeliwanie i podpalanie domów (5.V.). 

Zacięte walki pod Słowiańskiem i Andrijiwką (5-14.V.). Przejęcie 

budynku prokuratury w Siewierodoniecku przez siły separatystów, 

krótkotrwałe przejęcie Mariupola przez wojska ukraińskie               

(jedna ofiara), spotkanie PUTIN-BURKHALTER (przewodniczący 

OBWE) w Moskwie; odsunięcie od władzy przez Sąd Konstytucyjny              

w Tajlandii premier YINGLUCK SHINAWATRY i dziewięciu 

ministrów, tymczasowym premierem kraju NIWATTHAMRONG 

BOONSONGPAISAN (7.V.). Starcia  pod punktem granicznym 

Izwarino w obwodzie ługańskim (7/8.V.). Zajęcie budynku 

administracji państwowej w Starobielsku przez separatystów (8.V.). 

Zamordowanie młodego małżeństwa przez rebeliantów na jednym       

z punktów kontrolnych, zastrzelenie duchownego w Konstantynówce 

i dalsze starcia w Mariupolu (9.V.). Uwięzienie 7 pracowników 

Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Mariupolu        

(9-10.V.). Dwie ofiary starć w Ługańsku (10.V.). Porwanie szefa 

lotniska Kramatorsk i trzech kobiety-oficerów, wkroczenie 

rebeliantów do Krasnoarmiejska (1 ofiara), tzw. referenda 

niepodległościowe na wschodzie Ukrainy – uznanie wyników 

wyborów przez Rosję, negacja wyników – UE (11.V.). Ogłoszenie 

suwerenności Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej (12.V.). 

Krwawe walki pod Dmytrówką (7 ofiar), powstanie Partii 

Noworosja w Doniecku; tragedia górnicza w Turcji – Soma         

(301 ofiar) – (13.V.). Rozmowy w ramach Okrągłego Stołu Jedności 

Narodowej w Kijowie (14.V.), Charkowie (17.V.) i Mikołajowie 

(21.V.). Starcia pod Starowarwariwką (14.V.). Porozumienie w 

Mariupolu – wycofanie się separatystów z miasta, pierwsze wspólne 

patrole milicji i pracowników zakładów przemysłowych w celu 

przywrócenia ładu, zniszczenie bazy wojsk rebeliantów pod 

Kramatorskiem (15.V.). OŁEKSANDR BORODAJ mianowany 

premierem Donieckiej Republiki Ludowej (16.V.). Zatrzymanie 

dowódcy radykalnych bojowników „Armii Północ-Południe” 

OŁEKSANDRA RELKEGO (16.V.). Odbicie lidera ługańskich 

sepratystów, WAŁERIJA BOŁOTOWA przez rebeliantów (17.V.). 

Przyjęcie konstytucji i powołanie władz Ługańskiej Republiki 

Ludowej – WAŁERIJ BOŁOTOW przywódcą, OŁEKSIJ KARJAKIN 

przewodniczącym parlamentu (18.V.). Ostrzał moździerzowy pod 

Słowiańskiem (1 ofiara), DENYS PUSZYLIN przewodniczącym 

parlamentu Donieckiej Republiki Ludowej (19.V.). Zapowiedź 

nieuznania wyników wyborów prezydenckich na Ukrainie przez 

Rosję (20.V.). Stan wojenny i pełna mobilizacja w Ługańskiej 

Republice Ludowej, prośba do Rosji o pomoc, starcia w okolicach 

Rubiżnego i Lisiczańska (dziewięciu zabitych), krwawe walki pod 

Wołnowachą (16 zabitych), zjazd Partii Noworosja w Doniecku – 
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ogłoszenie zamiaru zdobycia wszystkich płd-wsch. obwodów 

ukraińskich (donieckiego, ługańskiego, dniepropietrowskiego, 

charkowskiego, chersońskiego, mikołajowskiego i zaporoskiego; 

wprowadzenie stanu wojennego na terytorium Tajlandii wskutek 

przeprowadzonego wojskowego zamachu stanu (gen. PRAYUTH 

CHAN-OCHA), powstanie Narodowej Rady Pokoju i Utrzymania 

Porządku (22.V.). Walki pod Karłowką; aresztowanie byłej pani 

premier Tajlandii, SHINAWATRY przez wojsko (23.V.). Śmierć 

włoskiego dziennikarza i jego tłumacza pod Andrijiwką, powołanie 

Konfederacji Noworosji – zjednoczenie Donieckiej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej (24.V.). Pielgrzymka papieża FRANCISZKA       

do Jordanii, Palestyny i Izraela (24-26.V.). Śmierć generała armii 

WOJCIECHA JARUZELSKIEGO, byłego prezydenta Polski lat 

1989-1990, ostatniego przywódcy PRL; wybory prezydenckie na 

Ukrainie – zwycięstwo PETRO POROSZENKI (25.V.). Ostrzał 

pozycji ukraińskich pod Słowiańskiem (3 ofiary), zaginięcie 4-

osobowej ekipy obserwatorów OBWE (Estończyk, Szwajcar, Turek, 

Duńczyk), walki o lotnisko w Doniecku – ok. 100 ofiar (26.V.). 

Zacięte walki  w okolicach Doniecka (26/27.V.). Ostrzał dzielnicy 

mieszkalnej przez rebeliantów w Słowiańsku, decyzja separatystów z 

Doniecka  o formowaniu milicji ochotniczych z górników (28.V.). 

Zestrzelenie śmigłowca Mi-8 przez separatystów w okolicach 

Słowiańska, śmierć 14 wojskowych m.in. gen. SERHIJA 

KULCZYCKIEGO (29.V.). Powstawanie korytarzy humanitarnych 

dla uchodźców z Ukrainy  na terytorium Rosji – obwód rostowski 

(VI.). Wizyta OBAMY w Polsce na obchodach 25-lecia wolności 

(4.IV.1989-4.VI.2014), spotkanie z prezydentami Polski, Estonii, 

Łotwy, Litwy, Rumunii, Węgier, Czech, Słowacji, Bułgarii i Ukrainy 

w Warszawie (3-4.VI.).Obchody 70-rocznicy D-Day (lądowania sił 

alianckich w Normandii 1944 – otwarcie nowego frontu w Europie), 

m.in. obecność OBAMY, HOLLANDE’A, PUTINA, CAMERONA, 

MERKEL, ELŻBIETY II, POROSZENKI (6.VI.). Zaprzysiężenie 

POROSZENKI na prezydenta Ukrainy (7.VI.). XX Mistrzostwa 

Świata w piłce nożnej w Brazylii (uczestnicy: Algieria, Anglia, 

Argentyna, Australia, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, 

Chile, Chorwacja, Ekwador, Francja, Ghana, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Honduras, Iran, Japonia, Kamerun, Kolumbia, Korea 

Płd., Kostaryka, Meksyk, Niemcy, Nigeria, Portugalia, Rosja, 

Szwajcaria, Urugwaj, USA, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej; 

1.Niemcy, 2.Argentyna, 3.Holandia, 4.Brazylia) – (12.VI.-13.VII.). 

Porwanie i zamordowanie trzech izraelskich nastolatków (NAFTALI 

FRENKEL, GILAD SHAER, EYAL YIFRAH) przez nieznanych 

sprawców (12.VI.). Użycie przez lotnictwo ukraińskie przeciwko 

rebeliantom zakazanych przez konwencje międzynarodowe 

zapalających bomb fosforowych, odzyskanie kontroli nad 

Mariupolem przez Ukraińców; kontrofensywa irackich sił 

bezpieczeństwa przeciw islamskim separatystom (13.VI.). 49 ofiar 

zestrzelenia ukraińskiego samolotu wojskowego  Ił-76 pod 

Ługańskiem (13/14.VI.). 5 ofiar ataków rebeliantów na kolumnę 

ukraińskiej Państwowej Straży Granicznej, 50 ofiar odwetowego 
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uderzenia ukraińskiego na Kramatorsk i Drużkiwkę; rozstrzelanie 

160-190 mężczyzn przez islamistów w Tikricie (14.VI.). Atak sił 

separatystów na posterunek Gwardii Narodowej k/Słowiańska, 

zniszczenie ponad 20 domów rakietami Grad w mieście 

Amwrosijiwka, żałoba narodowa na Ukrainie; przejęcie kontroli 

nad miastem Tall Afar przez wojska islamskie w Iraku w wyniku 

zwycięskiej bitwy (15.VI.). Ukraiński ostrzał Kramatorska, 

uderzenie na okupowany przez separatystów budynek administracji 

w mieście Gorłówka, posiedzenie Rady Bezpieczeństwa 

Narodowego i Ochrony na Ukrainie; zasadzka sił rządowych pod 

Samarą w Iraku (16.VI.). Wysadzenie w powietrze gazociągu 

Urengoj-Pomary-Użhorod przez separatystów (17.VI.). Abdykacja 

JUANA CARLOSA, FILIP VI nowym królem Hiszpanii (do dzisiaj); 

bitwa pancerna pod Krasnym Łymanem – ok. 200 ofiar wśród 

prorosyjskich rebeliantów (19.VI.). Przedstawienie 14 kroków 

politycznych przez POROSZENKĘ w celu zakończenia konfliktu na 

Ukrainie (20.VI.) i przerwanie operacji przeciwko prorosyjskim 

separatystom (20-27.VI.). Przejęcie rafinerii Bajdżi przez 

separatystów irackich, opanowanie przejścia granicznego Abu 

Kamal-Al-Ka’im (21.VI.). Zestrzelenie śmigłowca Mi-8 przez 

rebeliantów (9 ofiar) – (24.VI.). Walki pod Kramatorskiem i 

Artiomskiem (24., 26-27.VI.). Deklaracja lojalności ugrupowania 

Dżabhat an-Nusra wobec państwa islamskiego w Iraku (25.VI.). 

Rozpoczęcie się irackiej ofensywy na Tikrit (26.VI.). Podpisanie 

przez POROSZENKĘ w Brukseli drugiej części umowy  Ukraina-

UE o stowarzyszeniu, przedłużenie rozejmu do 30.VI. (27.VI.). 

Ogłoszenie powstania kalifatu przez Państwo Islamskie w Iraku i 

Lewancie – szejk ABU BAKR AL-BAGHDADI (29.VI.). Otoczenie 

hydroelektrowni w Hadisie przez islamistów (30.VI.). Kolejna faza 

operacji antyterrorystycznej na Ukrainie – walki pod Słowiańskiem, 

Semenowką, Nikołajewką, Krasnogórką, Sewerska i Lisiczańska 

(1.VII.). Porwanie i zamordowanie palestyńskiego nastolatka, 

MOHAMMEDA ABU KHDEIRA jedną z gł. przyczyn zaognienia 

sytuacji na linii Strefa Gazy-Izrael (2.VII.). Opanowanie Słowiańska 

i Kramatorska przez wojska ukraińskie, 288 zabitych i rannych           

w walkach pod Ługańskiem (5.VII.). Przejęcie kontroli nad 

Artiomowskiem, Konstantynówką i Drużkiwką przez siły ukraińskie 

(6.VII.). Przyznanie się organizacji Hamas do wystrzelenia ponad 

85 rakiet na Izrael (7.VII.). Początek izraelskiej operacji wojskowej 

„Pierścień Ochronny” w Strefie Gazy – bombardowanie 50 celów 

przez lotnictwo izraelskie (8.VII.). 1300 izraelskich ataków na Strefę 

Gazy przy ponad 800 atakach rakietowych Hamasu na terytorium 

izraelskim (8-13.VII.). Atak strony rządowej z użyciem ciężkiego 

sprzętu na Donieck z kierunku Karliwki, 173 ofiary (10.VII.). 

Ostrzał sił rządowych przez separatystów z użyciem rakiet Grad  

pod Zelenopole (11.VII.).  Walki w okolicach Doniecka (11/12.VII.). 

Wybory parlamentarne na Słowenii – zwycięstwo Partii MIRA 

CERARA (13.VII.). Zezwolenie Synodu Generalnego Kościoła 

Anglii na udzielanie sakry biskupiej kobietom (14.VII.). Katastrofa 

w metrze moskiewskim (22 ofiary) – (15.VII.). Zestrzelenie 
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malezyjskiego samolotu pasażerskiego nad Torezem przez 

separatystów (298 ofiar, w tym 80 dzieci), wielki szok na świecie, 

wyrazy oburzenia i potępienia dla władz Rosji za pomoc wojskową 

udzielaną separatystom; wypędzenie wszystkich chrześcijan                

z Mosulu przez islamistów (17.VII.). 50 000 000 000 dolarów 

odszkodowania dla większościowych akcjonariuszy Jukosu wobec 

Rosji – orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego       

w Hadze (18.VII.). Przejęcie Rubiżne (21.VII.), Siewierodoniecka 

(22.VII.), a także Szachtarska i Toreza (28.VII.) przez Ukraińców. 

Powódź i lawina błotna w Dolinie Wratnej na Słowacji (22.VII.). 

Kryzys rządowy w Bułgarii; katastrofa lotnicza w Magongu blisko 

Tajwanu – 47 ofiar (23.VII.). Dymisja rządu JACENIUKA na 

Ukrainie (nie przyjęta); katastrofa lotnicza w Mali – 116 ofiar 

(24.VII.). Eksplozja gazu na Tajwanie – 26 ofiar w mieście 

Kaohsiung (31.VII.). Ekspansja wirusa EBOLA w Liberii, Sierra 

Leone i Nigerii (VII-VIII.). Powstrzymanie ataku 150 bojowników 

wspieranych przez 3 rosyjskie czołgi na wsch. Ukrainy; szturm sił 

Państwa Islamskiego na miasto Zumar w płn. Iraku, początek walk  

o przejęcie tamy na rzece Tygrys pod Mosulem (1.VIII.). Czystki 

etniczne dżihadystów w Iraku – zamordowanie 500 Jazydów (VIII.). 

Zacięte walki w okolicach Doniecka (1-7.VIII.). Nieudany szturm 

ukraiński na Pierwomajsk (2.VIII.). Trzęsienie ziemi w chińskiej 

prowincji Junnan (śmierć 617 osób, 1900 rannych) – (3.VIII.). 

Rozpoczęcie walk o Sindżar w płn. Iraku między Kurdami a siłami 

dżihadystów (4.VIII.). Nałożenie sankcji dot. sektora bankowego i 

energetycznego na Rosję  przez  UE i USA (6.VIII.). Zestrzelenie 

pierwszego MIG-29 przez prorosyjskich rebeliantów na wsch. 

Ukrainy, kontr-sankcje Rosji – roczny zakaz importu owoców, 

warzyw, mięsa, nabiału, drobiu, ryb i mleka z USA, UE, Australii, 

Norwegii i Kanady; zezwolenie OBAMY na dokonywanie 

selektywnych nalotów lotnictwa USA na pozycje dżihadystów               

w płn. Iraku (7.VIII.). Kontrola dżihadystów nad tamą nad rzeką 

Tygrys w okolicach Mosulu (7-17.VIII.). Likwidacja zagrożenia 

związanego  kotłem dołżańskim przez wojska ukraińskie, wizyta 

sekr. gen. NATO, RASMUSSENA na Ukrainie – niemożność 

wprowadzenia kontyngentu NATO w rejon walk; ogłoszenie 

epidemii gorączki krwotocznej Ebola jako sytuacji zagrożenia 

zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym przez WHO; 

pierwsze ataki lotnictwa USA na pozycje dżihadystów pod Irbilem, 

pomoc rządowa Iraku dla sił walczących Kurdów – wydarzenie bez 

precedensu (Kurdowie walczą o odseparowanie się od Iraku) – 

(8.VIII.). Początek walk o Iłowajśk, zdobycie Krasnego Łucza przez 

wojska ukraińskie (9.VIII.). Katastrofa lotnicza w Teheranie (39 

ofiar) – (10.VIII.). Samobójstwo ROBINA WILLIAMSA, słynnego 

amerykańskiego aktora; wbicie się klinem pomiędzy pozycje 

separarystów i zajęcie Korsunia, Wiernej Krinki, Monachowa i 

Krinicznyje przez wojska ukraińskie (11.VIII.). Wyruszenie tzw. 

konwoju humanitarnego z Naro-Fomińska pod Moskwą w kierunku 

granicy ukraińskiej (11/12.VIII.). Nowy kocioł wojsk ukraińskich 

pod Krasnym Łuczem, przekroczenie granicy Ukrainy przez 
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zgrupowanie wojsk rosyjskich de facto początek wojny ukraińsko-

rosyjskiej (14.VIII.). Pielgrzymka papieża FRANCISZKA do Korei 

Południowej (14-18.VIII.). Raport nt. wojny na Ukrainie: śmierć 

2119 osób, ponad 5 tys. rannych (15.VIII.). Zacięte walki o Ługańsk 

i jego przejęcie przez wojska ukraińskie (16-21.VIII.). Początek 

walk o kurhan Sawur-mohyła, zach. flankę kotła południowego 

(17.VIII.) i jego likwidacja przez separatystów (18.VIII.). Rozmowy 

min. spr. zagr. Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji w Berlinie – fiasko 

ustaleń dot. warunków przerwania walk; odbicie tamy nad 

Tygrysem koło Mosulu przez Kurdów (17.VIII.). Egzekucja amer. 

dziennikarza, JAMESA FOLEYA przez irackich dżihadystów z tzw. 

Państwa Islamskiego (19.VIII.). Zdobycie Iłowajśka przez siły 

ukraińskie (20.VIII.). Otwarcie nowego frontu przez separatystów, 

zamknięcie części sił ukraińskich w kotle amwrosiewskim (21.VIII.). 

Wjazd rosyjskiego konwoju humanitarnego na terytorium Ukrainy, 

odkrycie ciała zastrzelonego konsula honorowego Litwy, MYKOŁY 

ZELENECA w Ługańsku (22.VIII.). Ostrzał Nowoazowska i 

Siedowa nad Zat. Taganroską przez wojska rosyjskie, otwarcie 

nowego odcinka frontu (23.VIII.). Złamanie norm prawa 

humanitarnego i konwencji genewskiej o traktowaniu jeńców 

wojennych przez separatystów – urządzenie „defilady” jeńców 

ukraińskich w Doniecku w dniu święta narodowego Ukrainy 

(24.VIII.). Kryzys rządowy we Francji; rozwiązanie Rady 

Najwyższej Ukrainy przez prezydenta POROSZENKĘ, pierwsze 

wykorzystanie lotnictwa przez stronę rosyjską w konflikcie z 

Ukrainą – zastrzelenie 4 ukraińskich strażników granicznych; 

ogłoszenie powstania kalifatu przez fundamentalistów ze zbrojnego 

ruchu Boko Haram w płn-wsch. Nigerii (25.VIII.). Wybuch epidemii 

Eboli w Dem. Rep. Konga; spotkanie przedstawicieli UE, Ukrainy, 

Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu w Mińsku poświęcone 

omówieniu sposobów zakończenia rozlewu krwi na Ukrainie 

(26.VIII.). Przejęcie Nowoazowska i siedmiu innych wiosek przez 

siły rosyjskie i rebeliantów (27.VIII.). Wydanie komunikatu MSZ 

Litwy, Łotwy i Estonii potępiającego agresję Rosji na Ukrainę 

(28.VIII.). Uznanie agresji Rosji na Ukrainę w rozumieniu prawa 

międzynarodowego przez MSZ Polski (29.VIII.). RECEP TAYYIP 

ERDOĞAN prezydentem Turcji (do dzisiaj). Ścięcie przez 

islamistów amerykańskiego dziennikarza STEVENA SOLOFFA 

(2.IX.). Droga Mleczna – częścią supergromady 100 razy większej 

(Laniakea) według astronomów (3.IX.). Podpisanie zawieszenia 

broni w Mińsku przez przedstawicieli Ukrainy, separatystycznych 

republik z Doniecka i Ługańska na spotkaniu grupy kontaktowej 

Ukraina-Rosja-OBWE; uprowadzenie estońskiego oficera 

superagenta ESTONA KOHVERA przez Rosyjską Federalną Służbę 

Bezpieczeństwa (5.IX.). Dymisja rządu w Polsce związana z 

objęciem stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej przez 

DONALDA TUSKA (9.IX.). Ogłoszenie strategii walki z Państwem 

Islamskim przez OBAMĘ (10.IX.). Szturm separatystów na lotnisko 

pod Donieckiem (14.IX.). Konferencja 28 państw i organizacji 

międzynarodowych (USA, Rosja, Francja, Hiszpania, Niemcy, 



38 

 

Turcja, Włochy, Bahrajn, Arabia Saudyjska, Belgia, ChRL, Czechy, 

Dania, Egipt, Holandia, Irak, Japonia, Jordania, Kanada, Katar, 

Kuwejt, Liban, Norwegia, Oman, Zjedn. Emir. Arabskie, Liga 

Arabska, Unia Europejska, ONZ) w Paryżu w sprawie interwencji 

przeciwko dżihadystów w Syrii i Iraku (15.IX.).  Referendum 

niepodległościowe w Szkocji – frekwencja 84,59%, za 44,7%, 

przeciw 55,3% (18.IX.). Pielgrzymka papieża FRANCISZKA do 

Albanii (21.IX.). Rozpoczęcie bombardowania pozycji dżihadystów 

w Syrii przez lotnictwo USA, Bahrajnu, Jordanii, Kataru, Arabii 

Saudyjskiej i Zjedn. Emir. Arabskich, sprzeciw Rosji (22/23.IX.).     

54 ofiary wybuchu wulkanu Ontake w Japonii (27.IX.). Pierwszy 

przypadek zakażenia wirusem Ebola w USA (30.IX.). Śmierć byłego 

dyktatora Haiti, JEAN’A CLAUDE’A DUVALIERA tzw. BABY 

DOC (4.X.). 5 ofiar wypadku w kopalni Mysłowice-Wesoła w 

Polsce; pierwszy przypadek zakażenia wirusem Ebola w Hiszpanii 

(6.X.). Legalizacja małżeństw homoseksualnych w stanach Indiana, 

Wisconsin, Oklahoma i Utah (7.X.). KRL-D: potwierdzenie istnienia 

obozów pracy (8.X.). 43 ofiary zamachu samobójczego w Sanie;  

10-tysięczna manifestacja w Meksyku – protest przeciwko 

zaginięciu 43 studentów (9.X.). Zamachy bombowe w Bagdadzie – 

45 ofiar; osunięcie się ziemi na budowie autostrady w prowincji 

Shaanxi w ChRL (11.X.). Dymisja ministra obrony, WAŁERIJA 

HEŁETEJA na Ukrainie; 58 ofiar zamachów w Bakubie w Iraku; 

początek uderzenia cyklonu „Hudhud” we wsch. Indiach (12.X.).      

4 zamachy terrorystyczne w Afganistanie – 23 ofiary (13.X.).             

25 zabitych w zamachu bombowym w Bagdadzie – śmierć 

szyickiego deputowanego AHMADA AL-CHAFADŻIEGO; ostrzał 

miejscowości Sartana k/Mariupola (7 ofiar); wprowadzenie         

Dnia Obrońcy Ukrainy przez prezydenta POROSZENKĘ (święto 

Ukraińskiej Powstańczej Armii) – likwidacja sowieckiego święta 

Dnia Obrońcy Ojczyzny (14.X.). 43 ofiary lawiny i zamieci śnieżnej 

w rejonie Annapurny w Nepalu; wprowadzenie obowiązkowej 

służby wojskowej dla kobiet w Norwegii (15.X.). 9 ofiar powodzi, 

osunięć ziemi i lawin błotnych w Genui, Parmie, Ligurii i Toskanii; 

47 ofiar zamachów bombowych w Bagdadzie; raport nt. wojny 

domowej w Syrii – ponad 200 tys. ofiar, raport nt. zamachów w 

Iraku w 2014 r. – 12 tys. ofiar (16.X.). Tragedia podczas koncertu  

w Korei Płd. –  16 ofiar; powodzie w Jutlandii Płn., regionie Danii; 

wygaśnięcie epidemii Ebola w Senegalu (17.X.). 23 ofiary ataku 

organizacji ADF-NALU na wieś Byalos w Dem. Rep. Konga; 

legalizacja małżeństw homoseksualnych w stanach Arizona, Alaska, 

Wyoming; koniec misji wojskowego wahadłowca X-37B – 

lądowanie w bazie Vandenberg w Kalifornii (18.X.). 22 ofiary 

nawałnic w Nikaragui; samobójczy zamach na szyicki meczet w 

Bagdadzie (19 ofiar); beatyfikacja PAWŁA VI w Rzymie przez 

papieża FRANCISZKA; 100-tys. demonstracja Katalończyków w 

Barcelonie wyrazem sprzeciwu wobec decyzji władz Hiszpanii o 

nieuznaniu referendum niepodległościowego; atak bombowy na 

płw. Synaj – śmierć 7 egipskich żołnierzy (19.X.). Powodzie i lawiny 

błotne w płd. Meksyku – 6 zabitych; rezygnacja min. gospodarki 
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Japonii, YUKO OBUCHI w związku z aferą korupcyjną; 

wygaśnięcie epidemii Ebola w Nigerii (20.X.). JOKO WIDODO 

prezydentem Indonezji (do dzisiaj). 4 ofiary wśród afgańskich 

żołnierzy w wyniku zamachu w Kabulu; opracowanie testu do 

szybkiej diagnozy wirusa Ebola; 5 lat więzienia dla OSCARA 

PISTORIUSA, południowoafrykańskiego lekkoatlety w związku z 

zabójstwem partnerki (21.X.). Strzelanina w okolicach parlamentu 

Kanady w Ottawie – 2 ofiary (22.X.). Raport nt. wojny przeciwko 

Państwu Islamskiemu w Syrii – 553 ofiary; wybuch gazu w 

kamienicy  w Katowicach w Polsce – 3 zabitych; wybuch gazociągu                      

w Ludwigshafen am/Rhein w Niemczech (1 ofiara) – (23.X.). 

Strzelanina w amerykańskiej szkole średniej w Marysville – 2 

ofiary; 25 ofiar zamachu terrorystycznego na płw. Synaj (24.X.). 

Sport spadochronowy i balonowy: rekord świata w kategorii 

najwyższego załogowego lotu balonem (41 425 m), rekord świata w 

kategorii skoku ze spadochronem z największej wysokości, prędkość 

swobodnego lotu (1322 km/h) Amerykanina ALANA EUSTACE’A; 

antyrządowa manifestacja w Rzymie – udział ok. 1 mln osób 

przeciw reformie kodeksu pracy (25.X.). Odsłonięcie pomnika 

papieża JANA PAWŁA II blisko katedry Notre Dame w Paryżu; 

ulewne deszcze i opady śniegu w Bułgarii – liczne utrudnienia; 7 

ofiar wypadku autokaru w prowincji Afyonkarahisar w Turcji; 

wybory parlamentarne w Tunezji – zwycięstwo Nida Tunis (bloku 

ugrupowań świeckich); oficjalne zakończenie misji w Afganistanie 

przez amerykańskie i brytyjskie oddziały; zwycięstwo Frontu 

Ludowego w przedterminowych wyborach parlamentarnych na 

Ukrainie (26.X.). Akcja antykorupcyjna w Hiszpanii – zatrzymanie 

51 osób, 269 rewizji, blokada 400 kont bankowych, rekwizycja 30 

samochodów; demonstracja 2,5 tys. kibiców piłkarskich w Kolonii 

przeciw obecności ekstremistów islamskich w Niemczech; dwa 

zamachy bombowe w Iraku – śmierć 34 osób (27.X.). Demonstracja 

10 tys. przeciwników rządu w Budapeszcie wobec opodatkowania 

przesyłu danych w Internecie; eksplozja bezzałogowej rakiety 

nośnej Antares wraz z kapsułą Cygnus CRS Orb-3 podczas startu z 

przyl. Canaveral na Florydzie; KRL-D: stracenie ok. 50 osób z 

kierownictwa za oglądanie południowokoreańskich seriali i branie 

łapówek (28.X.). Śmierć prezydenta Zambii, MICHAELA SATY; 

GUY SCOTT p.o. prezydenta; 100 ofiar lawiny błotnej wobec 

dreszczów monsunowych na Sri Lance; ataki dżihadystów na miasto 

Hit w Iraku i syryjską prowincję Hims – 60 ofiar; pomyślna próba 

międzykontynentalnej rosyjskiej rakiety balistycznej Buława na 

Morzu Barentsa (29.X.). 10 ofiar zbombardowania obozu dla 

uchodźców k/Al-Habit w płn. Syrii; odnalezienie zbiorowego grobu 

150 sunnitów w Ramadi w Iraku; 4 ofiary katastrofy lotniczej w 

Wichita w USA (30.X.). Rezygnacja prezydenta Burkiny Faso, 

COMPAORE z funkcji po fali protestów, przejęcie władzy przez 

armię (gen. HONORE TRAORE); katastrofa pasażerskiego statku 

kosmicznego SpaceShipTwo nad pustynią Mojave w Kalifornii – 

śmierć jednego z pilotów; odkrycie 50 tys. obiektów sakralnych pod 

jedną z piramid w Teotihuacan w Meksyku; zamach bombowy na 
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dworzec autobusowy w Gombe w płn-wsch. Nigerii – 23 ofiary 

(31.X.). ISAAC ZIDA p.o. prezydenta Burkiny Faso (1-17.XI.). 

Czołowe zderzenie autobusów w Nepalu – 10 ofiar; demonstracje 

kilkudziesięciu tys. ludzi w Irlandii przeciwko wprowadzeniu 

liczników wody; zmiana systemu głosowania w Radzie UE; śmierć 

85 osób z plemienia Al Bu Nimr w zach. Iraku zamordowanych 

przez dżihadystów (1.XI.). 55 ofiar samobójczego zamachu na 

granicy Pakistanu i Indii; zamach bombowy w Bagdadzie – 14 

zabitych; ALEKSANDR ZACHARCZENKO przewodniczącym 

Donieckiej Republiki Ludowej; 254 ofiar walk o libijskie miasto 

Benghazi (2.XI.). Stworzenie laserowego systemu obrony przeciwko 

niewielkim samolotom bezzałogowym przez ChRL; ataki islamistów 

z Boko Haram w Nigerii – śmierć 32 osób; rozpoczęcie działalności 

przez 1. World Trade Center; zatonięcie łodzi z imigrantami w 

cieśninie Bosfor – 24 ofiary (3.XI.). Atak terrorystów na wsch. 

Arabii Saudyjskiej – 5 zabitych; FABIOLA GIANOTTI szefem 

ośrodka badawczego CERN w Genewie (pierwsza kobieta na tym 

stanowisku) – (4.XI.). 61 800 000 dolarów za ostatni obraz 

VINCENTA VAN GOGHA „Spokojne Życie, Waza ze Stokrotkami i 

Makami”; 11 zabitych w ataku moździerzowym na szkołę w Kabun 

pod Damaszkiem; raport AI: udowodnienie popełniania zbrodni 

wojennych przez Izrael w Strefie Gazy (5.XI.). Stutysięczna 

demonstracja przeciwników planu oszczędnościowego w Brukseli; 

sprzedanie obrazu EDOUARDA MANETA „Wiosna” za sumę 

65 100 00 dolarów; 2 zabitych w zamachu bombowym na płn. od 

Kairu (6.XI.). 200 zabitych separatystów podczas próby odbicia 

lotniska w Doniecku; 10 eksplozji w Strefie Gazy – ataki na domy i 

samochody członków Al-Fatah; BERND FABRITIUS nowym 

przewodniczącym niemieckiego Związku Wypędzonych (7.XI.). Atak 

talibów na miasto Bara w okręgu Khyber w Pakistanie (17 ofiar) – 

(8.XI.). Nalot syryjskich sił powietrznych na miasto Al-Bab w płn. 

części kraju (21 ofiar); 14 ofiar katastrofy autobusu w Murcji; 

katastrofa lotnicza na Bahamach – 9 ofiar; podpisanie przez Rosję i 

ChRL w Pekinie – licznych porozumień o współpracy w dziedzinie 

energetycznej (9.XI.). 56 ofiar czołowego zderzenia autokaru z 

ciężarówką k/Chairpur w Pakistanie; 48 zabitych w wyniku ataku 

samobójczego w Potiskum w płn-wsch. Nigerii (10.XI.). Powołanie 

kolegium ds. nadużyć seksualnych w Watykanie; wstrzymanie 

nadawania CNN w Rosji; nowy rekord świata w jeździe rowerem – 

333 km/h na torze rowerem z napędem rakietowym (FRANCOIS 

GISSY) – (11.XI.). Raport nt. EBOLI: 5160 ofiar śmiertelnych w 

Gwinei, Liberii i Sierra Leone; wylądowanie po raz pierwszy w 

historii statku kosmicznego na komecie (lądownik Philae z sondy 

Rosetta na jądrze komety 67 P/Czuriumow-Gierasimienko); kary 

finansowe w wysokości 2 500 000 000 euro dla banków HSBC, 

RBS, Citibank, JP Morgan Chase i UBS za manipulacje kursami 

wymian głównych walut (12.XI.). Ratyfikacja przez UE umowy 

stowarzyszeniowej z Mołdawią; zamach bombowy w kairskim 

metrze (16 rannych) – (13.XI.). 3 tys. antyislamska demonstracja w 

Hanowerze; antyrządowa manifestacja w Paryżu – 30 tys.; protest 
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30 tys. Gruzinów przeciwko polityce Rosji w Abchazji i Osetii Płd.; 

ostrzał dzielnicy mieszkalnej w Gorłówce k/Doniecka (15.XI.). 

1 884 000 euro za kapelusz NAPOLEONA BONAPARTE na aukcji 

w Fontainebleau (16.XI.). MICHEL KAFANDO prezydentem 

Burkiny Faso (do dzisiaj). KLAUS IOHANNIS prezydentem 

Rumunii (do dzisiaj). Ratyfikacja umowy stowarzyszeniowej z 

Gruzją przez UE; powodzie i lawiny błotne w Szwajcarii, Francji i 

we Włoszech (17.XI.). Zatrzymanie 12-osobowej grupy terrorystów 

na Ukrainie; zamach terrorystyczny w zach. części Jerozolimy w 

synagodze – 5 ofiar (18.XI.). Powodzie w Albanii – śmierć 3 osób; 

demonstracje przeciwko rosnącym kosztom edukacji w Londynie; 

odnalezienie martwej miss Hondurasu, MARII JOSE ALVARADO; 

6 ofiar eksplozji samochodu-pułapki w Irbil (19.XI.). Śmierć jednej 

z najbogatszych kobiet w Hiszpanii – księżnej Alby, MARII DEL 

ROSARIO CAYETANY FITZ-JAMES STUART Y SILVY; burze 

śnieżne w płn. części stanu Nowy Jork – 7 ofiar; atak nożownika w 

szpitalu w Beidaihe w ChRL (7 zabitych); śmierć stratega Państwa 

Islamskiego, TALEBA HUSEINA AL-HAMDUNIEGO w nalotach 

amerykańskich (20.XI.). 142 400 000 dolarów za obraz FRANCISA 

BACONA „Trzy studia do portretu Luciana Freuda”; 8 zabitych 

podczas katastrofy wojskowego śmigłowca Puma k/Malancrav w 

Rumunii (21.XI.). Aresztowanie byłego premiera Portugalii, JOSE 

SOCRATESA pod zarzutem oszustw podatkowych, prania brudnych 

pieniędzy i korupcji; 28 ofiar wśród pasażerów porwanego 

autobusu na płn-wsch. Kenii; dekret imigracyjny w USA – ochrona 

prawie 5 mln z 11 mln nielegalnych imigrantów przed przymusową 

deportacją (22.XI.). 45 ofiar ataku samobójczego w Afganistanie; 

zamordowanie 48 osób – handlarzy rybami w stanie Borno przez 

organizację islamską Boko Haram; demonstracja na rzecze 

ograniczenia możliwości przerywania ciąży w Madrycie (23.XI.). 

Kenijska operacja wojskowa przeciwko organizacji Asz-Szabab – 

zabicie ponad 100 ekstremistów; 32 ofiary ulewnych deszczy w płd. 

części Maroka; 47 zabitych katastrofy autobusu w zach. Nepalu; 

dymisja amerykańskiego sekretarza obrony, CHUCKA NAGELA; 

raport: 3 mld internautów na świecie (24.XI.). 30 ofiar zamachu 

bombowego na targowisku w Maiduguri w Nigerii; aresztowanie 61 

osób w związku z zamieszkami w Ferguson w USA po zastrzeleniu 

czarnoskórego nastolatka przez policjanta; pielgrzymka papieża 

FRANCISZKA do Francji; przejęcie kontroli nad Abchazją przez 

Rosję w wyniku podpisania układu o sojuszu i partnerstwie 

strategicznym (Soczi) – (25.XI.). Starcia w Hongkongu między 

policją a demonstrantami – aresztowanie 116 osób, 170 rannych; 

19 zabitych po runięciu 8-piętrowego bloku mieszkalnego w Kairze; 

katastrofa w kopalni węgla kamiennego w prowincji Liaoning  

w płn-wsch. części ChRL (26.XI.). Kolejne aresztowania w 

amerykańskim mieście Ferguson (ponad 400); 40 ofiar zamachu 

bombowego na dworcu autobusowym w płn-wsch. Nigerii; zamach 

terrorystyczny na brytyjski pojazd dyplomatyczny w Afganistanie (5 

zabitych) – (27.XI.). Pielgrzymka papieża FRANCISZKA do Turcji 

(28-30.XI.). Zalegalizowanie małżeństw jednej płci w Finlandii; 15 
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zabitych w zamachu terrorystycznym w Sinciangu w płn-zach. części 

ChRL; 120 ofiar zamachu na meczet w Kano w Nigerii (28.XI.). 

Umyślne przedawkowanie leków przez 35 więźniów z zakładu 

karnego w Uribana w Wenezueli po zdobyciu więziennego szpitala; 

11 ofiar wypadku autokaru w zach. części Nepalu; raport nt. 

EBOLI: 6928 ofiar śmiertelnych w zach. Afryce (29.XI.). Kolejne 

starcia w Hongkongu; odrzucenie zwiększenia rezerw złota, 

zaostrzenia kwot imigracyjnych i zniesienia ulgi podatkowej dla 

zamożnych cudzoziemców przez Szwajcarów w referendum; starcia 

kibiców Atletico Madryt i Deportivo La Coruna przed meczem – 1 

ofiara; powodzie w płd. części Francji (30.XI.). Pożar zakładu 

chemicznego w Pirna k/Drezna (1 ofiara); protest rosyjskich lekarzy 

w Moskwie; odkrycie ekstremofili żyjących w temperaturze wyższej 

od 113 stopni Celsjusza w kopalni w hiszpańskiej Andaluzji; śmierć 

16 żołnierzy irackich podczas ataku na przejście graniczne z Syrią 

(1.XII.). 36 ofiar ataku bojowników Asz-Szabab na kamieniołom na 

płn-wsch. Kenii; kara śmierci dla 185 osób związanych z atakiem 

na posterunek policji na obrzeżach Kairu; 8-10 tys. demonstracja 

anarchistyczna w centrum Aten; awaria sieci energetycznej w 

Detroit (2.XII.). 150 ofiar starć blisko miasta Damaturu w płn-

wsch. Nigerii; 4 zabitych podczas zamachu terrorystycznego na 

lotnisko w Mogadiszu; awaria w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej; 

odkrycie największego zbiornika wodnego starożytnego Rzymu w 

pobliżu bazyliki św. JANA na Lateranie (3.XII.). 16 zabitych w 

wyniku wymiany ognia w Groznym; 17 stanów USA przeciwnych 

reformie imigracyjnej OBAMY – wystąpienie do sądu federalnego 

(4.XII.). Śmierć królowej-matki FABIOLI w Brukseli; wysłanie 

przez NASA statku „Orion” (pierwsza misja kosmiczna od ponad 40 

lat) – (5.XII.). Erupcja wulkanu Takei w Japonii – 57 ofiar; kara 

śmierci dla 7 oskarżonych o zabójstwo 25 policjantów egipskich 

przy granicy z Izraelem (6.XII.). Nieudana operacja odbicia 2 

zakładników przez amerykańskie siły specjalne – 13 ofiar; 70 ofiar 

zatonięcia łodzi z imigrantami z Etiopii u wybrzeży Jemenu; 

zamieszki i podpalenia na przedmieściach Sztokholmu; zawieszenie 

działalności przez ambasadę brytyjską w Kairze (7.XII.). 17 ofiar 

katastrofy autokaru w zach. Nepalu; tajfun Hagupit na Filipinach – 

21 zabitych; katastrofa lotnicza na przedmieściach Waszyngtonu – 3 

zabitych (8.XII.). Samobójczy zamach na bazę wojskową na wsch. 

Jemenu (6 ofiar); demonstracja antyislamska w Dreźnie (9.XII.).  

Nagrody Nobla (fizyka – 1/3 ISAMU AKASAKI (Japonia), 1/3 

HIROSHI AMANO (Japonia), 1/3 SHUJI NAKAMURA (USA i 

Japonia), chemia – 1/3 ERIC BETZIG (USA), 1/3 STEFAN HELL 

(Niemcy), 1/3 WILLIAM MOERNER (USA), fizjologia i medycyna – 

1/3 JOHN O’KEEFE (USA i Wielka Brytania), 1/3 MAY-BRITT 

MOSER (Norwegia), 1/3 EDVARD MOSER (Norwegia), literatura 

– PATRICK MODIANO (Francja), pokojowa – 1/2 KAILASH 

SATYARTHI (Indie), 1/2 MALALA YOUSAFZAI (Pakistan), 

ekonomia – JEAN TIROLE (Francja); 4 zabitych podczas zamachu 

islamistów w Kano w Nigerii; raport nt. EBOLI: 6388 ofiar 

śmiertelnych w Afryce Zachodniej; likwidacja ostatniego więzienia 
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na terenie Afganistanu przez władze amerykańskie (10.XII.). 32 

ofiary zamachu islamistów w Dżos w środkowej Nigerii; 7 zabitych 

w 2 zamachach bombowych w Kabulu; Delhi: podpisanie między 

Rosją i Indiami umowy o współpracy nuklearnej; zatrzymanie 200 

demonstrantów z głównego obozowiska ruchu prodemokratycznego 

w Hongkongu przez policję chińską (11.XII.). Ostrzelanie ambasady 

Izraela w Atenach; ponad 50 protestów we Włoszech w związku z 

kryzysem ekonomicznym (12.XII.). Zamach w Kabulu na autobus 

wojskowy – 6 ofiar; osunięcie się ziemi na Jawie (8 ofiar) – 

(13.XII.). 129 zabitych w katastrofie statku na jeziorze Tanganika u 

wybrzeży Dem. Rep. Konga; przedterminowe wybory parlamentarne 

w Japonii – zwycięstwo Partii Liberalno-Dem. (14.XII.). Zamach 

terrorystyczny w Sydney – 3 ofiary; Drezno: kolejna demonstracja 

antyislamska; 13 ofiar osunięcia się ziemi na budowie elektrowni 

wodnej w Ekwadorze; strzelanina na przedmieściach Filadelfii – 6 

zabitych (15.XII.). 145 ofiar ataku terrorystycznego talibów na 

szkołę w Peszawarze; eksplozje 2 samochodów-pułapek w Sanie – 

25 ofiar; Luksor: odrestaurowanie dwóch pomników faraona 

AMENHOTEPA III (16.XII.). Wyświęcenie pierwszej kobiety na 

biskupa w Kościele Anglikańskim (LIBBY LANE); usunięcie 

Hamasu z listy organizacji terrorystycznych tworzonej przez UE; 

wykrycie metanu i innych molekuł organicznych przez łazik 

Curiosity na Marsie; masowa mogiła 230 ofiar w prowincji Dajr 

az-Zaur (17.XII.). 950 000 000 euro kary na 13 producentów za 

zmowę cenową we Francji; śmierć 3 liderów Państwa Islamskiego 

w amerykańskich nalotach; 32 ofiary ataku Boko Haram na wioskę 

Gumsuri w Nigerii (18.XII.). Operacja sił rządowych Pakistanu na 

talibów – 67 ofiar; 5 zabitych ukraińskich żołnierzy w wyniku ataku 

prorosyjskich separatystów (19.XII.). Egzekucja 100 zagranicznych 

bojowników w Państwie Islamskim; areszt dla 150 nauczycieli w 

Turcji sprzeciwiających się islamizacji oświaty (20.XII.). Dijon: 

umyślne wjechanie w grupę przechodniów – 11 rannych; koniec 

żałoby po KIM DZONG ILU w KRL-D (21.XII.). Współpraca 

Kazachstanu i Ukrainy w dziedzinie wojskowości i gospodarki; 15 

ofiar zamachu bombowego w Gombe w Nigerii (22.XII.). Zmiana 

ustawy o podstawach bezpieczeństwa na Ukrainie – możliwość 

przystępowania do sojuszów militarnych; podpisanie sojuszu 

gospodarczego – Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w Moskwie 

(Rosja, Kazachstan, Białoruś, Armenia, Kirgistan); udany test 

rosyjskiej rakiety nośnej Angara-A5 (23.XII.). 24 ofiary zamachu 

bombowego w Bagdadzie (24.XII.). Afera korupcyjna w Izraelu; 5 

rannych podczas podpalenia meczetu w Eskilstunie (25.XII.). raport 

nt. EBOLI: 7693 ofiar śmiertelnych w Afryce Zachodniej; koniec 

misji bojowej USA w Afganistanie; przerwanie komunikacji 

kolejowej i autobusowej z Krymem przez Ukrainę; 45 ofiar nalotów 

lotnictwa syryjskiego na Państwo Islamskie (26.XII.). Dymisje       

na Białorusi, m.in. premier, szef banku i ministrowie (27.XII.). 

Katastrofa malezyjskiego samolotu pasażerskiego (162 ofiary) – 

(28.XII.). 10 ofiar pożaru włoskiego promu „Norman Atlantic” 

(29.XII.). Zatrzymanie ok. 250 uczestników wiecu poparcia dla 
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opozycjonisty, ALEKSIEJA NAWALNEGO w Moskwie; raport 

ONZ: 4771 ofiar konfliktu na Ukrainie (30.XII.). Śmierć NINY 

ANDRYCZ – polskiej aktorki teatralnej, LUISA ARAGONESA – 

hiszpańskiego trenera piłkarskiego, PHILIPA HOFFMANA – 

amerykańskiego aktora i reżysera, GABRIELA GARCII 

MARQUEZA – kolumbijskiego pisarza, TADEUSZA RÓŻEWICZA – 

polskiego poety, EDUARDA SZEWARDNADZE – gruzińskiego 

polityka, ALFREDO DI STEFANO – hiszpańskiego piłkarza, 

RICHARDA ATTENBOROUGHA – brytyjskiego aktora i reżysera. 

2015 Rozpoczęcie działalności przez Euroazjatycką Unię Gospodarczą; 

przystąpienie Litwy do strefy euro, przystąpienie Autonomii 

Palestyńskiej do Międzynarodowego Trybunału Karnego (1.I.).  

Atak Boko Haram na autobus w Waza w Kamerunie – 11 ofiar 

(2.I.). Założenie Ruchu Demokratycznych Socjalistów w Grecji 

przez byłego premiera JEORJOSA PAPANDREU (3.I.). Masakra 

ludności Bagi w nigeryjskim stanie Borno przez organizację Boko 

Haram – zabicie 2 tysięcy osób (3-8.I.). Walki na przełęczy Chyber 

między siłami pakistańskimi a talibami – 31 ofiar (4.I.). Odkrycie 

grobu egipskiej królowej CHENTAKAWESS III przez czeskich 

archeologów (5.I.). 12 zabitych podczas ataku separatystów na  

autobus Ukraińskiej Gwardii Narodowej; początek zwalniania 

więźniów politycznych na Kubie w ramach podpisania umowy z 

USA o wznowieniu stosunków dyplomatycznych (6.I.). Zamach 

terrorystyczny na siedzibę francuskiego czasopisma satyrycznego 

„Charlie Hebdo” w Paryżu (12 ofiar); wybuch samochodu-pułapki 

w Sanie – 38 ofiar (7.I.). Kolejny zamach we Francji – zastrzelenie 

policjantki i zranienie policjanta przez terrorystę w Montrouge;       

7 zabitych podczas zamachu w Al-Jusifiji w Iraku (8.I.). Zamach       

we Francji – atak na sklep koszerny w Paryżu (4 ofiary) – szturm  

sił policyjnych: zastrzelenie trzech terrorystów; śmierć byłego 

premiera Polski, JÓZEFA OLEKSEGO (9.I.). MAITHRIPALA 

SIRISENA prezydentem Sri Lanki (do dzisiaj). Odzyskanie głównego 

stopnia rakiety kosmicznej podczas startu – Falcon 9 firmy SpaceX; 

manifestacje antyterrorystyczne we Francji; zamach terrorystyczny 

w Maiduguri w Nigerii – 20 ofiar; zamach talibów w Rawalpindi – 

7 zabitych (10.I.). 69 ofiar zatrutych skażonym piwem w Mozambiku 

– początek 3-dniowej żałoby narodowej; wielka manifestacja 

antyterrorystyczna w Paryżu (11.I.). Zastrzelenie 143 bojowników 

Boko Haram przez wojsko kameruńskie; tragedia w Armenii: sześć 

ofiar rosyjskiego szaleńca WALEREGO PERMIAKOWA (12.I.). 

Powodzie w Malawi, Mozambiku i na Madagaskarze – blisko 300 

ofiar (12-20.I.). Pielgrzymka papieża FRANCISZKA na Sri Lankę i 

Filipiny (12-19.I.). Ostrzał autobusu przez rosyjskich separatystów 

pod Wołnowachą – 12 ofiar (13.I.). Rezygnacja prezydenta Włoch, 

GIORGIO NAPOLITANO z funkcji (14.I.). Decyzja Szwajcarskiego 

Banku Narodowego o uwolnieniu kursu franka – skok waluty 

względem innych walut o kilkanaście-kilkadziesiąt procent; 

operacja policyjna w Belgii – zabicie 2 terrorystów w Verviers 

(15.I.). Początek pomocy wojsk Czadu w walce z Boko Haram w 

Kamerunie; erupcja wulkanu Hunga Tonga blisko Nuku’alofa 
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(16.I.). Początek walk o lotnisko w Doniecku między Ukraińcami         

a separatystami (17.I.). Egzekucje 6 obywateli Brazylii, Malawi, 

Holandii, Nigerii i Wietnamu w Indonezji oskarżonych o 

rozprzestrzenianie narkotyków – odwołanie ambasadorów Brazylii  

i Holandii (18.I.). Protesty przeciw karykaturom MAHOMETA w 

Groznym w Czeczenii (19.I.). Groźby Państwa Islamskiego pod 

adresem dwóch pojmanych Japończyków – żądanie ich wykupienia 

za sumę 200 000 000 dolarów, w przeciwnym razie ich stracenie 

(20.I.). Początek erupcji meksykańskiego wulkanu Nevado de 

Colima (21.I.). Atak na cywilny autobus w Doniecku  (13 ofiar) i 

przejęcie lotniska przez separatystów; rezygnacja prezydenta 

Jemenu, MANSURA HADIEGO i premiera CHALIDA BAHAHA z 

funkcji w związku z sytuacją w kraju; śmierć króla Arabii 

Saudyjskiej, ABDULLAHA (22.I.), SALMAN nowym władcą (do 

dzisiaj). Ustalenie czasu zagłady nuklearnej świata przez zespół 

naukowców na 23.57 – powtórzenie wyniku z 1984 roku (23.I.). 

Atak rakietowy separatystów na Mariupol (27 ofiar) – (24.I.). 

EDGAR CHAGWA LUNGU prezydentem Zambii (do dzisiaj). 

Zwycięstwo radykalno-lewicowej partii Syriza w wyborach 

parlamentarnych w Grecji (25.I.). 10 ofiar wypadku greckiego 

myśliwca F-16 w bazie wojskowej Los Llanos w Albacete (26.I.). 

Atak terrorystyczny na hotel „Corinthia” w Trypolisie – 10 

zabitych; uznanie Rosji za agresora, a Donieckiej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej za organizacje terrorystyczne przez parlament 

Ukrainy – zwrócenie się do wspólnoty międzynarodowej m.in.       

do ONZ, PE i RE o poparcie deklaracji (27.I.). 4 ofiary wypadku 

wietnamskiego śmigłowca w Ho Chi Minh City (28.I.). 7 ofiar, 

kilkadziesiąt rannych w eksplozji ciężarówki z gazem w pobliżu 

szpitala dziecięcego w Meksyku (29.I.). Ostrzał artyleryjski 

Doniecka przez prorosyjskich separatystów – siedem ofiar (30.I.). 

SERGIO MATTARELLA prezydentem Włoch (do dzisiaj). Śmierć 

byłego prezydenta Niemiec, RICHARDA VON WEIZSÄCKERA 

(31.I.). Kolejne protesty prodemokratyczne w Hongkongu (1.II.). 

Walki w Donbasie – 7 zabitych (2.II.). Kryzys rządowy w Kanadzie 

(3.II.). Katastrofa lotnicza na Tajwanie – 31 ofiar (4.II.). Spalenie 

żywcem wziętego do niewoli jordańskiego pilota MUATHA AL-

KASASBEHA przez dżihadystów z Państwa Islamskiego (3/4.II.), 

olbrzymie oburzenie w krajach muzułmańskich. Sprzedanie obrazu 

„Nafea Faa Ipoipo” PAULA GAUGUINA za 300 000 000 dolarów 

(najdroższy obraz w historii aukcji) – (5.II.). Rozwiązanie 

parlamentu w Jemenie przez rebeliantów z plemienia Huti; kryzys 

rządowy na Timorze Wschodnim (6.II.). 15 ofiar powodzi w Peru; 

37 ofiar zamachu bombowego w Bagdadzie; zakończenie rozmów 

MERKEL-HOLLANDE-PUTIN poświęconych konfliktowi na 

Ukrainie (7.II.). Zamieszki przed stadionem piłkarskim w Kairze – 

22 ofiary (8.II.). Wizyta MERKEL w Waszyngtonie – rozmowa z 

OBAMĄ w sprawie konfliktu na Ukrainie (9.II.). 15 zabitych i 60 

rannych w ostrzale Kramatorska przez separatystów (10.II.). 

Zamknięcie ambasady USA, Wielkiej Brytanii i Francji w Jemenie; 

śmierć 31 osób w atakach i zamach bombowych w Iraku (11.II.). 
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Ogłoszenie porozumienia w Mińsku przez przywódców Rosji, 

Niemiec, Francji i Ukrainy w sprawie konfliktu w Donbasie 

(potwierdzenie pełnego poszanowania suwerenności i integralności 

terytorialnej Ukrainy, bez alternatywy dla innego niż pokojowe 

rozwiązanie konfliktu, wywieranie wpływu na poszczególne strony 

konfliktu w celu pokojowego jego uregulowania, udzielenie pomocy 

technicznej przez Niemcy i Francję w celu odrodzenia systemu 

bankowego w rejonach objętych konfliktem, poparcie dla 

kontynuacji trójstronnych rozmów między UE, Ukrainą a Rosją na 

temat energetyki i rozwoju zimowego pakietu gazowego i realizacji 

umowy o głębokiej i kompleksowej strefie wolnego handlu między 

Ukrainą i UE, dalsze spotkania z regularną częstotliwością) – 

(12.II.). KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ prezydentem Chorwacji 

(do dzisiaj). Wypadek na przejeździe kolejowym w Meksyku – 20 

ofiar (13.II.). Zawieszenie działalności ambasady ZEA w Jemenie 

(14.II.). Ataki terrorystyczne w Kopenhadze m.in. na synagogę          

(3 ofiary, w tym duński dokumentalista FINN NORGAARD) – (14-

15.II.). Zamach terrorystyczny w Damaturu  zorganizowany przez 

Boko Haram (7 ofiar) – (15.II.). Ostrzał pozycji sił ukraińskich w 

Donbasie mimo wejścia w życie zawieszenia broni – 5 zabitych, 

naruszenie ponad 100 razy zawieszenia broni przez oddziały 

separatystów (16.II.). 16 ofiar tragicznej imprezy karnawałowej      

w Port-au-Prince na Haiti; wezwanie Ukrainy do UE i NATO o 

potępienie rosyjskich ataków łamiących zawieszenie broni we wsch. 

części kraju (17.II.). Zacięte walki w okolicach miasta Aleppo –       

70 zabitych żołnierzy; zamach bomowy w meczecie w Rawalpindi – 

2 ofiary; Boko Haram: śmierć 300 bojowników w płn-wsch. Nigerii, 

zamach bombowy w Nigrze podczas ceremonii pogrzebowej – 30 

ofiar (18.II.). Odrzucenie wniosku Grecji o przedłużenie programu 

pożyczki o kolejnych 6 miesięcy – odmowa Niemiec (19.II.).            

45 zabitych podczas zamachu bombowego w libijskim mieście Al-

Qubbah; zamach terrorystyczny w hotelu Central w Mogadiszu –  

20 ofiar (20.II.). PROKOPIS PAVLOPOULOS prezydentem Grecji 

(do dzisiaj). Odzyskanie miasta Baga przez siły nigeryjskie (21.II.).           

70 ofiar katastrofy promu na rzece Padma w Bangladeszu; spalenie 

8000 rzadkich książek i rękopisów w Mosulu przez bojowników 

Państwa Islamskiego; aresztowanie byłego prezydenta Malediwów 

MOHAMEDA NASHEEDA (22.II.). Przerwanie rozmów z ONZ 

przez libijski parlament z Tobruku (23.II.). Fala zamachów 

terrorystycznych w Iraku – śmierć 37 osób; rozpoczęcie ofensywy 

armii kongijskiej przeciwko rebeliantom z Kiwu Południowego;         

8 ofiar ataku szaleńca w Uherskim Brodzie w Czechach (24.II.). 

Lawiny w płn-wsch. Afganistanie – 187 ofiar; nakaz aresztowania 

dla byłej premier Bangladeszu – KHALEDY ZIA (25.II.). Początek 

wizyty prezydenta Francji HOLLANDE’A na Filipinach; zniszczenie 

Muzeum Starożytności w Mosulu przez rebeliantów z Państwa 

Islamskiego (26.II.). Strzelanina w Tyrone w stanie Missouri – 7 

ofiar; zabójstwo BORYSA NIEMCOWA, głównego polityka opozycji 

i byłego wicepremiera w Moskwie przez nieznanych sprawców; 

zamordowanie AVIJITA ROYA, amerykańskiego pisarza i blogera  
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w Dhace (27.II.). 19 ofiar zamachów bombowych w Balad Ruz       

w środkowo-wschodnim Iraku; podpisanie umowy handlowej na 

zakup skroplonego gazu ziemnego między Litwą a USA (28.II.). 

Zwycięstwo Partii Reform w wyborach parlamentarnych w Estonii 

(1.III.). Początek ofensywy irackich sił zbrojnych i 30-tys. milicji 

przeciwko islamistom w okolicach Tikritu (2.III.). Erupcja wulkanu 

Villarrica w płd. Chile – ewakuacja 3000 osób; legalizacja 

małżeństw osób tej samej płci i adopcji dzieci przez pary tej samej 

płci w Słowenii; 20 ofiar wypadku autobusu w Chinach (3.III.). 

Katastrofa górnicza w Doniecku – 33 ofiary (4.III.). Nieudany 

zamach na ambasadora USA w Korei Płd., MARKA LIPPERTA          

w Seulu; zamachy w Bagdadzie (8 ofiar); powodzie w Tanzanii             

w pobliżu Jeziora Wiktorii (42 zabitych) – (5.III.). 15 ofiar  

wypadku drogowego między Ismailią a Kairem w Egipcie (6.III.).                   

5 samobójczych zamachów w Maiduguri w Nigerii (54 zabitych           

i 143 rannych); atak terrorystyczny w Bamako – 5 ofiar; zniszczenie 

starożytnego miasta Hatra przez bojowników Państwa Islamskiego; 

wejście bezzałogowej sondy kosmicznej Dawn na orbitę wokół 

planetoidy Ceres (7.III.). Atak terrorystyczny w Mali – 3 ofiary; 

zamach bombowy w Aleksandrii (1 ofiara) – (8.III.). 10 ofiar 

katastrofy dwóch śmigłowców w Argentynie m.in. francuskie 

gwiazdy sportowe – FLORENCE ARTHAUD, CAMILLE MUFFAT  

i ALEXIS VASTINE; 5 zabitych w ataku szaleńca w japońskim 

Sumoto (9.III.). Odkrycie 9 satelickich galaktyk Drogi Mlecznej 

przez amerykańskich astronomów; zniesienie moratorium na 

wykonywanie kary śmierci w Pakistanie (10.III.). 17 ofiar pożaru 

centrum handlowego w Kazaniu (11.III.). Wykluczenie Zimbabwe          

z eliminacji MŚ 2018 przez FIFA z powodu nieuregulowania 

należności finansowych wobec byłego trenera (12.III.). Zatonięcie 

promu u wybrzeży Myanmaru (60 ofiar); 10 zabitych podczas 

cyklonu w archipelagu Vanuatu w Oceanii – duże zniszczenia 

infrastruktury w tym państwie; omyłkowy nalot myanmarskiego 

lotnictwa na chińskie miasto Lincang; stan wyjątkowy w Chile 

wobec ogromnego pożaru lasu k/Valparaiso; 21 ofiar katastrofy 

promu w Myanmarze (13.III.). 51 zabitych w wypadku autokaru           

w Brazylii; 14 ofiar zamachów terrorystycznych w Lahore (14.III.). 

15 ofiar wypadku drogowego w zderzeniu mikrobusu z samochodem 

osobowym; kompetencje prawodawcze na mocy dekretów przez         

9 miesięcy dla prezydenta Wenezueli, MADURO (15.III.). 

Zwycięstwo Likudu w wyborach parlamentarnych w Izraelu 

(17.III.). Zamach terrorystyczny w Tunisie – 23 ofiary w Muzeum 

Bardo (18.III.). 4 samobójcze zamachy bombowe na dwa meczety   

w Sanie (20.III.). 37 ofiar wypadku drogowego w Peru; katastrofa 

lotnicza niemieckiego samolotu pasażerskiego w Alpach – 150 ofiar 

(24.III.). Zdobycie przez opozycję władzy w Nigerii – po raz 

pierwszy w sposób demokratyczny (29.III.). 150 zabitych podczas 

zamachu terrorystycznego na kampus uniwersytetu w Nairobi; 

podpisanie wstępnej umowy między Iranem a 6 państwami dot. 

rozwoju irańskiego programu nuklearnego (2.IV.). Historyczne 

spotkanie OBAMA-RAUL CASTRO w Panamie (11.IV.). Pożary       
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na Syberii – 33 ofiary, 6000 ludzi bez dachu nad głową (16.IV.). 

Trzęsienie ziemi w Nepalu – ponad 8 tys. ofiar, zniszczenie części 

stolicy Kathmandu (25.IV.). Odkrycie fragmentów białego muru 

otaczającego starożytne Memfis (26.IV.). Zwycięstwo Partii 

Konserwatywnej w wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii 

(7.V.). Katastrofa wojskowego śmigłowca w płn. Pakistanie – 

siedem ofiar (8.V.). Wypadek lotniczy Airbusa A400M w Sewilli – 4 

ofiary (9.V.). 179 000 000 dolarów USA za obraz PABLA PICASSA 

„Kobiety z Algieru” sprzedany podczas aukcji w Nowym Jorku 

(11.V.). Wykolejenie się pociągu na przedmieściach Filadelfii – 8 

zabitych; trzęsienie ziemi w Nepalu, płn. Indiach i Tybecie (ponad 

80 ofiar) – (12.V.). Pożar fabryki obuwia w Valenzueli (72 ofiary); 

atak terrorystyczny w Karaczi (41 zabitych) – (13.V.). 59 ofiar 

lawiny błotnej na zachodzie Kolumbii (18.V.). Wypadek drogowy     

w Kambodży (21 zabitych) – (19.V.). 15 ofiar pożaru wieżowca w 

Baku (20.V.). Legalizacja małżeństw jednopłciowych w Irlandii 

poprzez referendum (22.V.). ANDRZEJ DUDA prezydentem Polski 

(do dzisiaj). 38 ofiar pożaru domu opieki w chińskim Pingdingshan 

(25.V.). Zniesienie kary śmierci w Nebrasce (28.V.). Usunięcie Kuby 

z listy państw wspierających terroryzm; zamachy w Bagdadzie       

(10 ofiar); upały w Indiach – śmierć ponad 1800 osób (29.V.). Były 

prezydent Gruzji, SAAKASZWILI gubernatorem Odessy; 45 ofiar 

nalotu sił rządowych na cele w Aleppo; stan klęski żywiołowej w 

Teksasie w związku z powodziami (30.V.). 69 ofiar zamachu 

terrorystycznego w Awka w Nigerii; samobójczy zamach niedaleko 

Samarry w Iraku (45 ofiar); wprowadzenie całkowitego zakazu 

palenia tytoniu w miejscach publicznych w Pekinie; zatonięcie 

statku pasażerskiego na rzece Jangcy w Chinach – 396 ofiar (1.VI.). 

Dymisja BLATTERA z funkcji prezydenta FIFA w związku z aferą 

korupcyjną (2.VI.). Udane testy rakiet balistycznych w Korei Płd.; 

katastrofa lotnicza w Meksyku – 5 zabitych (3.VI.). 150 ofiar 

powodzi i pożaru na stacji benzynowej w Akrze (4.VI.). RAIMONDS 

VEJONIS prezydentem Łotwy (do dzisiaj). Naloty sił rządowych w 

Syrii – śmierć ok. 100 cywilów; eksplozja na wiecu wyborczym 

Ludowej Partii Demokratycznej w Diyarbakir; 11 zabitych podczas 

trzęsienia ziemi na Borneo (5.VI.). AMEENAH GURIB-FAKIM 

prezydentem Mauritiusa (do dzisiaj). 16 ofiar wybuchu bomby          

na targu bydła w nigeryjskim stanie Borno; eksplozje na promie 

między Bali a Lombok – 25 rannych; uderzenie 3 piorunów  

podczas koncertu Rock am Ring – 33 ofiary; pielgrzymka      

papieża FRANCISZKA do Bośni i Hercegowiny (6.VI.). Wybory 

parlamentarne w Turcji – zwycięstwo Partii Sprawiedliwości i 

Rozwoju; kolarski rekord świata w jeździe godzinnej – 54 km i 526 

m (7.VI.). Proces 15 członków islamskiej organizacji Forsane Alizza 

w Paryżu (8.VI.). 17 ofiar wypadku drogowego w Peru; pożar bazy 

paliwowej w okolicach Wasylkowa na Ukrainie (9.VI.). 17 ofiar 

wypadku drogowego w indyjskim stanie Radżastan; zajęcie 

konsulatu Tunezji w Trypolisie i porwanie 10 pracowników przez 

terrorystów (12.VI.). Juigalpa: demonstracja przeciwników budowy 

kanału między Atlantykiem a Pacyfikiem w Nikaragui; seria 
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zamachów w Iraku – rejon miasta Bajdżi (13.VI.). Powodzie w 

Tbilisi – 15 ofiar (14.VI.). Pożar dachu neogotyckiej bazyliki                 

w Nantes; wojskowe manewry antyterrorystyczne sił białoruskich  

oraz chińskich – Szybki Orzeł 2015; afera korupcyjna w Serbii – 

zatrzymanie ok. 40 policjantów i celników (15.VI.). Śmierć 

przywódcy organizacji Nasser al-Jemeni Wahiszi w Jemenie w 

ataku amerykańskiego drona (16.VI.). Kryzys rządowy w 

Palestynie; zamknięcie granicy z Serbią przez Węgry ze względu           

na napływ nielegalnych imigrantów, początek budowy 4-metrowego 

ogrodzenia wzdłuż 175-kilometrowej granicy; 70 ofiar zatrucia 

lokalnym ginem w Nigerii; serie zamachów w Sanie – 31 ofiar 

(17.VI.). Operacja policyjna w 115 państwach dotycząca konfiskaty 

ponad 20 mln opakowań sfałszowanych leków (18.VI.). 94 ofiary 

wypicia skażonego alkoholu w Bombaju; zwycięstwo centroprawicy 

w wyborach parlamentarnych w Danii (19.VI.). 18 ofiar powodzi       

w płd. Chinach; atak na posterunek policji w pobliżu Mogadiszu            

(8 ofiar); 14 ofiar zamachu bombowego w afgańskiej prowincji 

Helmand; 3 ofiary zamachu bombowego w centrum Grazu (20.VI.). 

Antyimigrancki marsz w Bratysławie – zatrzymanie 140 osób; marsz 

przeciwko ideologii gender w Rzymie; zaminowanie starożytnego 

miasta Palmyra przez dżihadystów; Ateny: protesty Greków przeciw 

dalszym cięciom budżetowym (21.VI.). Upały w Pakistanie – śmierć 

ponad 1230 osób; 6 ofiar zamachu w Kabulu (22.VI.). Rozbicie 

siatki handlarzy ludźmi we Francji i w Bośni i Hercegowinie 

(23.VI.). Afera podsłuchowa we Francji (24.VI.). Zamach na szyicki 

meczet w Kuwejcie – 25 ofiar; zamach na plaży w tunezyjskiej Susie 

(27 ofiar); 9 zabitych w katastrofie lotniczej na Alasce; 81 ofiar 

monsunowych dreszczów w stanie Gudżarat; legalizacja małżeństw 

jednopłciowych w USA; demonstracje antyprezydenckie w stolicy 

Hondurasu, Tegucigalpie (26.VI.). Pożar w parku rozrywki w New 

Taipei (509 rannych) – (27.VI.). Zamknięcie ok. 80 meczetów 

salafitów w Tunezji (28.VI.). Eksplozja rakiety Falcon 9 na przyl. 

Canaveral na Florydzie; budowa muru o długości 30 km wzdłuż 

granicy z Jordanią (29.VI.). Katastrofa lotnicza w Indonezji –         

113 ofiar (30.VI.). Ucieczka ponad 1200 więźniów w mieście Ta’izz          

w Jemenie; rozbicie gangu handlarzy narkotykami w Hiszpanii 

(1.VII.). Śmierć 12 żołnierzy w Pakistanie w wyniku zawalenia 

mostu (2.VII.). Odrzucenie porozumienia finansowego w Grecji            

w celu ratowania budżetu państwa – referendum (5.VII.). 

Pielgrzymka papieża FRANCISZKA do Ekwadoru, Boliwii i 

Paragwaju (5-13.VII.). Wypadek autokaru w Jilin – 11 ofiar 

(6.VII.). 14 zabitych podczas ataku terrorystycznego w płn-wsch. 

Kenii w Manderze; 25 ofiar wśród żołnierzy w wyniku ataku 

samobójcy w Aleppo (7.VII.). Wyrok w procesie za korupcję dla 

BERLUSCONIEGO – 3 lata więzienia i 5-letni zakaz zajmowania 

urzędów (8.VII.). 45 ofiar wśród dżihadystów po zjedzeniu 

szybkiego posiłku w Mosulu; kradzież danych 21,5 mln osób         

sieci OPM przechowującej informacje dotyczące pracowników 

federalnych przez hakerów; ustawa o dekomunizacji na Ukrainie – 

zmiana nazw 877 miejscowości; śmierć 11 osób w wypadku 
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drogowym w Kraju Krasnojarskim w Rosji (9.VII.). Stratowanie 23 

osób w Mojmonszinho w Bangladeszu podczas rozdawania ubrań 

dla najuboższych; akcja antyterrorystyczna w Tunezji – likwidacja  

5 dżihadystów (10.VII.). 3 zabitych i 7 rannych w strzelaninie w 

Mukaczewie na Ukrainie (11.VII.). 23 ofiary zawalenia się koszar w 

Omsku; pożar w domu opieki pod Saragossą – 8 zabitych (12.VII.). 

Seria zamachów bombowych w Bagdadzie – 35 ofiar; samobójczy 

zamach bombowy w okolicach Chost w Afganistanie, blisko bazy 

amerykańskiej; uznanie premiera Rumunii, VICTORA PONTĘ       

za winnego fałszerstwa, unikania płacenia podatków i prania tzw. 

brudnych pieniędzy; kara UE dla Hiszpanii w wysokości 19 000 000 

euro za manipulację statystykami ekonomicznymi regionu Walencji 

(13.VII.). Tragedia w Radźamahendri na płd. Indii – stratowanie  

27 osób; porozumienie Iran-USA-Rosja-Wielka Brytania-Francja-

ChRL-Niemcy + UE w sprawie irańskiego programu rozwoju      

broni jądrowej w Wiedniu (dostęp inspektorów ONZ do instalacji 

wojskowych po każdorazowej zgodzie rządu irańskiego), krytyka 

porozumienia przez Izrael (14.VII.). Ostrzelanie ukraińskich pozycji 

w Donbasie przez separatystów – śmierć 8 żołnierzy ukraińskich; 

odkrycie pentakwarków w Wielkim Zderzaczu Hadronów (15.VII.). 

Zamachy bombowe w Gombe w Nigerii (64 ofiar); ustawa o  

zmianie płci bez interwencji medycznej i uzyskiwania zgody władz  

w Irlandii; możliwość używania sił samoobrony poza granicami 

Japonii w obronie sojuszników(16.VII.).Wymiana ognia na granicy 

indyjsko-pakistańskiej (5 ofiar); 115 zabitych w wyniku eksplozji 

samochodu-pułapki w Chan Bani Saad k/Bagdadu (17.VII.). 200 

rannych w wyniku zderzenia pociągów w Johannesburgu (18.VII.). 

57 zabitych podczas ostrzału rakietowego na południu Jemenu – 

rebelianci Hutu; zasadzka terrorystów na 14 algierskich żołnierzy; 

23 naloty na pozycje dżihadystów w Syrii i Iraku (19.VII.). Zamach 

terrorystyczny w Suruç w Turcji – 28 ofiar; wznowienie po 54 

latach przerwy stosunków dyplomatycznych między USA a Kubą 

(20.VII.). Afera finansowa japońskiego koncernu elektronicznego 

Toshiba – sztuczne zawyżenie zysków o 1 200 000 000 dolarów 

(21.VII.). Eksplozje samochodów-pułapek w Bagdadzie – 26 ofiar; 

29 zabitych w zamachu w Gombe w Nigerii; 15 utonięć w wyniku 

kolizji dwóch łodzie na Nilu; odkrycie dużych fragmentów Koranu 

liczących ok. 1370 lat w bibliotece w Birmingham (22.VII.). 153 

obywateli Chin skazanych na dożywocie za nielegalny wyrąb lasów 

w Birmie (23.VII.). Odkrycie planety Kepler-452b i jej gwiazdy 

macierzystej, przypominającej naszą Ziemię i Słońce; obławy 

tureckiej policji w 13 prowincjach na bojowników Państwa 

Islamskiego i Partii Pracujących Kurdystan; wybuch w fabryce 

fajerwerków w Modugno k/Bari (24.VII.). Opracowanie szczepionki 

na malarię; pożar 320 ha lasu sosnowego w departamencie 

Gironde; uchwalenie nowej ustawy antyterrorystycznej w Tunezji 

(25.VII.). 19 zabitych w zamachu w Maroua w Kamerunie; 12 ofiar 

zamachu bombowego w Tuz Churmatu w Iraku (26.VII.). Odkrycie 

60 masowych grobów w stanie Guerrero w Meksyku; atak na hotel 

Dżazira w Mogadiszu dokonany przez Asz-Szabab (13 ofiar); 
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zatrzymanie ponad 1000 osób związanych z radykalnymi grupami 

islamskimi w Turcji (27.VII.). Katastrofa wojskowego śmigłowca    

na Słowacji (1 ofiara) – (28.VII.). Przejęcie 320 kg heroiny przez 

rumuńską policję; pierwszy w świecie przeszczep obu dłoni u 

dziecka; odzyskanie majątku wartości 38 700 000 000 juanów przez 

władze Chin od zaangażowanych w korupcję urzędników i działaczy 

politycznych (29.VII.). Atak podczas parady gejów w Jerozolimie – 

śmierć nastolatki (30.VII.). Dowody na inwigilację przedstawicieli 

władz Japonii i japońskich koncernów przez amerykańską Agencję 

Bezpieczeństwa Narodowego (31.VII.). 260 ofiar wśród rebeliantów 

wobec nalotów lotnictwa tureckiego; 11 zabitych w wyniku wypadku 

lotniczego w Kolumbii (1.VIII.). 116 ofiar powodzi w Pakistanie; 

rozwiązanie parlamentu w Kanadzie (2.VIII.). Upadek syryjskiego 

myśliwca w Ariha (12 ofiar); uwolnienie 178 osób więzionych przez 

Boko Haram w Nigerii; utworzenie Komitetu Ocalenia Ukrainy 

przez byłego premiera MYKOŁĘ AZAROWA w Moskwie (3.VIII.). 

Katastrofa śmigłowca w Kolumbii – 15 ofiar; 20 zabitych podczas 

katastrofy kolejowej w Madhya Pradesh (4.VIII.). 16 ofiar wypadku 

drogowego w Kraju Chabarowskim; wybuch zbiornika z azotem w 

Krefeld – 10 rannych (5.VIII.). Uroczyste otwarcie Nowego Kanału 

Sueskiego; 15 ofiar zamachu na szyicki meczet w Abha w Arabii 

Saudyjskiej (6.VIII.). 15 ofiar zamachu bombowego w Kabulu;          

8 ofiar ataku islamskich ekstremistów na hotel Sevare w Bamako; 

walki w prowincji Sirnak i mieście Silopi w płd-wsch. Turcji 

(7.VIII.). 35 ofiar zamachów bombowych w Kabulu (8.VIII.). 390 

ofiar wśród Kurdów atakowanych w ciągu dwóch tygodni poprzez 

naloty lotnictwa tureckiego; 22 ofiary zamachu bombowego w 

Kabulu (9.VIII.). 42 zabitych w zamachach bombowych we wsch. 

Iraku; wybuch na lotnisku w Kabulu – 17 zabitych; seria zamachów 

w Turcji – 5 ofiar (10.VIII.). 47 ofiar w wyniku zamachu w Sabon 

Gari w Nigerii; 40 ofiar upałów w Egipcie; rozbicie grupy hakerów 

przez FBI w USA (11.VIII.). Gigantyczne eksplozje w Tiencinie – 

129 ofiar (12.VIII.). 70 zabitych w zamachu bombowym w 

Bagdadzie (13.VIII.). 17 ofiar starć między dżihadystami w libijskiej 

Syrcie (14.VIII.). Strzelaninia w Sao Paulo (19 zabitych), katastrofa 

śmigłowca w Kraju Chabarowskim w Rosji (5 ofiar) – (15.VIII.). 

Nalot bombowy lotnictwa rządowego na przedmieścia Damaszku – 

Dumę (82 ofiary); 22 zabitych w zamachach w Bagdadzie; wielkie 

demonstracje antyprezydenckie w Brazylii; katastrofa lotnicza w 

indonezyjskiej prowincji Papua (54 ofiary) – (16.VIII.). Zamach w 

centrum Bangkoku – 27 ofiar; nocny ostrzał Mariupola przez siły 

separatystów – 2 ofiary; ustawa antyterrorystyczna w Egipcie; 

zgoda USA na poszukiwania i wydobywanie w Arktyce ropy i gazu 

ziemnego (17.VIII.). 150 ofiar nieudanej ucieczki ludności płn-wsch. 

Nigerii przed atakującymi ich islamistami; zabicie wybitnego 

naukowca, historyka starożytnych cywilizacji, Syryjczyka, 

CHALEDA AL-ASADA przez dżihadystów (18.VIII.). Ukończenie 

przez pierwsze dwie kobiety – prestiżowego szkolenia US Army 

Rangers (19.VIII.). 7 ofiar wypadku lotniczego na zach. Słowacji; 

dymisja premiera Grecji, CIPRASA (20.VIII.). Zniszczenie przez 
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dżihadystów syryjskiego klasztoru p.w. św. ELIANA w okolicach 

miasta Al-Karjatein (21.VIII.). Rezygnacja ABBASA z funkcji szefa 

OWP; rozszerzenie granic Rosji na kontynentalnym szelfie Morza 

Ochockiego (22.VIII.). Zburzenie starożytnej świątyni Szamin-Baala 

w Palmyrze przez dżihadystów; zasadzki dżihadystów na irackich 

żołnierzy w prowincji Al-Anbar – 50 ofiar (23.VIII.). 9 zabitych         

w zamieszkach w Nepalu (24.VIII.). Raport AI: w ciągu roku 175 

egzekucji publicznych w Arabii Saudyjskiej (25.VIII.). Dożywocie 

bez możliwości ułaskawienia i 3318 lat więzienia dla JAMESA 

HOLMESA, mordercy 12 osób w kinie w Denver (26.VIII.). 200 

ofiar zatonięcie łodzi z uchodźcami u wybrzeży Libii; odnalezienie 

zwłok kilkudziesięciu uchodźców na autostradzie w Austrii; 5 ofiar 

samobójczego ataku w prowincji Al-Anbar; ukończenie budowy 

najdłuższego tunelu kolejowego między Zurychem a Mediolanem – 

długość 56 km (27.VIII.). 10 ofiar wymiany ognia na pograniczu 

indyjsko-pakistańskim w Kaszmirze; zatrucie toksynami w fabryce   

w środkowych Chinach – 7 ofiar (28.VIII.). 38 zabitych w wypadku 

drogowym w Suazi; demonstracje antyrządowe w Malezji i Libanie 

(29.VIII.). 11 ofiar pożaru kompleksu mieszkaniowego w Al-Chubar 

w Arabii Saudyjskiej; atak sił saudyjskich na rozlewnię wody w 

prowincji Hadżdża w płn. Jemenie w ramach walki z dżihadystami; 

zniszczenie świątyni Bela w mieście Palmyra przez dżihadystów 

(30.VIII.). Starcia przed parlamentem Ukrainy – wybuch granatu – 

przyczyną uchwalenie decentralizacji władzy w państwie (1 ofiara) 

– (31.VIII.). Zburzenie głównej świątyni Palmyra przez siły 

dżihadystów; oskarżenie litewskiej prokuratury wobec 66 obywateli 

Rosji, Białorusi i Ukrainy (1.IX.). 28 ofiar w zamachu bombowym w 

Sanie; 10 ofiar zamachu w Latakii; umorzenie śledztwa w sprawie 

rzekomego zabójstwa JASERA ARAFATA przez francuskie władze 

(2.IX.). 119 wyroków długoletniego więzienia dla członków Bractwa 

Muzułmańskiego (3.IX.). 45 ofiar wśród żołnierzy koalicji arabskiej 

w Jemenie (4.IX.). Tragedia podczas rajdu samochodowego w         

La Coruña – 6 ofiar (5.IX.). 15 zabitych tureckich żołnierzy podczas 

walk z Kurdami w płd-wsch. części Turcji; masowe protesty 

antyprezydenckie w Mołdawii; atak ugandyjskich rebeliantów           

w Dem. Rep. Konga – 7 ofiar (6.IX.). Dymisja min. obrony Węgier, 

CSABY HENDE wobec problemu uchodźców; protest rolników w 

Brukseli (7.IX.). Operacja wojskowa egipskich sił zbrojnych przeciw 

dżihadystom na płw. Synaj – 29 ofiar; 13 ofiar ataku Kurdów na 

tureckie wojsko we wsch. części kraju (8.IX.). ELŻBIETA II 

najdłużej panującą władczynią Wielkiej Brytanii (9.IX.). Katalonia: 

ustawa legalizująca samobójstwo dokonywane przy pomocy 

lekarza; odkrycie szczątków homo naledi w jaskini w RPA; 2 tony 

kokainy zarekwirowane przez policję portugalską w porcie Peniche 

(10.IX.). Katastrofa budowlana w Wielkim Meczecie w Mekce –  

107 ofiar; flaga Palestyny w siedzibie ONZ – za 119 państw, 

przeciw 74; manifestacja niepodległościowa Katalończyków w 

Barcelonie (11.IX.). 82 ofiary wybuchu gazu w restauracji w stanie 

Madhya Pradesh w Indiach; 98 zabitych dżihadystów w operacji   

sił egipskich na Płw. Synaj; odrzucenie projektu ustawy o eutanazji 
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w Wielkiej Brytanii (12.IX.). Kolejne demonstracje antyrządowe w 

Mołdawii; utonięcie 28 uchodźców u wybrzeży wyspy Farmakonisi 

(13.IX.). Szturm afgańskich talibów na więzienie w Ghazni – odbicie 

352 więźniów (14.IX.). Utonięcie 13 uchodźców u wybrzeży Turcji; 

lawina w Alpach Francuskich – 7 ofiar (15.IX.). 53 zabitych wobec 

nalotów syryjskich sił rządowych w Aleppo (16.IX.). 100 ofiar 

wybuchu cysterny na zachód od stolicy Sudanu Płd., Dżuby; 21 

ofiar zamachów bombowych w Bagdadzie; wojskowy zamach stanu 

w Burkina Faso – obalenie władzy KAFANDO, przejęcie rządów 

przez gen. GILBERTA DIENDERE (17.IX.). Atak sił islamistów      

na bazę wojsk lotniczych w Peszawarze (30 ofiar); 25 nalotów na 

pozycje Państwa Islamskiego w Palmyrze; rozszerzenie roli sił 

wojsk samoobrony przez wyższą izbę parlamentu w Japonii; 

początek budowy ogrodzenia na granicy węgiersko-chorwackiej 

(18.IX.). Egzekucja 56 żołnierzy syryjskich przez islamistów w bazie 

Abu al-Duhur; 55 ofiar wśród Kurdów wobec nalotów tureckich; 

trąba powietrzna w zach. Francji – departament Charente- 

Maritime (19.IX.). Kolizja morska u wybrzeży Turcji – utonięcie     

13 uchodźców; protesty antykurdyjskie w Turcji; demonstracje 

antyprezydenckie w Rosji; blokada dróg dojazdowych na Krym 

przez krymskich Tatarów; 80 ofiar zamachów w Borno w Nigerii 

(20.IX.). 17 ofiar zamachów bombowych w okolicach Bagdadu 

(21.IX.). Pomnik Niebiańskiej Sotni pod Chicago (22.IX.). Nowy 

rząd CIPRASA w Grecji; otwarcie największego meczetu w Europie 

– Moskwa; kanonizacja pierwszego hiszpańskojęzycznego świętego 

w USA – JUNIPERO SERRA (23.IX.). 1753 stratowanych ludzi 

podczas corocznej pielgrzymki do Mekki; 25 ofiar zamachu w Sanie 

(24.IX.). 36 zabitych podczas starć w płd-wsch. Turcji; rezygnacja 

prezesa Volkswagena w związku z manipulacją pomiarami 

szkodliwych substancji (25.IX.). 21 ofiar podczas walk między 

chrześcijanami i muzułmanami w Bangui (26.IX.). Bijatyka w 

obozie uchodźców w Calden w Hesji; przejęcie większości przez 

partie proniepodległościowe w parlamencie Katalonii (27.IX.). 

Udana próba rakietowa Iskander-M na poligonie w Astrachaniu 

(28.IX.). 130 ofiar ataku lotnictwa koalicji arabskiej na weselników 

w Jemenie; potwierdzenie o istnieniu wody w stanie ciekłym na 

Marsie (29.IX.). Pierwszy francuski nalot na pozycje dżihadystów     

w Syrii – 30 ofiar; zgoda Rady Federacji Rosyjskiej na wysłanie 

wojsk rosyjskich za granicę (30.IX.). 266 ofiar lawiny błotnej w 

Gwatemali (1.X.). Zniesienie stanu wyjątkowego w Tunezji; 

zatrzymanie 46 przemytników ludzi w Bułgarii; strzelanina w stanie 

Oregon – 10 ofiar (2.X.). Omyłkowe zbombardowanie szpitala 

Lekarzy bez Granic w Kunduz (19 ofiar); dokonanie nalotów na 

cele Państwa Islamskiego w Syrii przez rosyjskie lotnictwo; prawa 

do obywatelstwa dla 4302 potomków Żydów sefardyjskich w 

Hiszpanii (3.X.). 18 ofiar zamachów bombowych w Bagdadzie; 

zasztyletowanie 2 Izraelczyków w Jerozolimie; demonstracje 

antyrządowe w Mołdawii (4.X.). Wysadzenie w powietrze łuku 

triumfalnego z Palmyry przez dżihadystów; 18 ofiar nawałnicy       

w płd. Francji (5.X.). Przyjęcie ustawy umożliwiającej służbę w 
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wojsku ukraińskim cudzoziemcom i bezpaństwowcom (6.X.). 51 

ofiar nalotów koalicji w Jemenie; demonstracja antyrządowa w 

Brukseli (7.X.). 7 rannych osób w Jerozolimie, Tel-Awiwie i Afuli     

w wyniku napadów nożowników (8.X.). 5 zabitych Palestyńczyków 

w starciach z wojskami izraelskimi w Strefie Gazy (9.X.). 97 ofiar 

zamachów bombowych w Ankarze; porozumienie francusko-

egipskie w Kairze w sprawie współpracy wojskowej; 64 naloty 

lotnictwa rosyjskiego na cele islamistów w Syrii (10.X.). 66 rannych 

Palestyńczyków wobec otwarcia ognia przez izraelską policję         

w Ramallah, Nablusie i wsch. Jerozolimie (11.X.). Wstrzymanie 

połączeń lotniczych z Rosją przez Ukrainę; demonstracje na  

ulicach Prisztiny – 10 rannych (12.X.). Nagroda 3 000 000 euro    

za zabicie prezydenta Syrii, AL-ASSADA i 2 000 000 euro za zabicie 

przywódcy Hezbollahu, szejka HASANA NASR ALLAHA; 3 ofiary 

wśród Izraelczyków w Jerozolimie i Tel-Awiwie; ostrzał ambasady 

Rosji w Damaszku z moździerzy (13.X.). Manifestacja policjantów  

w Paryżu (14.X.). Podpisanie porozumienia o finansowaniu budowy 

połączenia gazowego między Polską a Litwą w Brukseli; legalizacja 

marihuany w celach medycznych w Chorwacji; kilkadziesiąt ofiar 

zamachów bombowych w Maiduguri w Nigerii (15.X.). Manifestacje 

w Atenach przeciw oszczędnościom; początek ofensywy lądowej 

armii syryjskiej przeciw rebeliantom pod Aleppo (16.X.). Niepokoje 

w Jerozolimie i na Zachodnim Brzegu Jordanu – 4 zastrzelonych 

Palestyńczyków; atak lotniczy na prowincję Hama w zach. Syrii    

(40 ofiar); omyłkowy atak powietrzny przeciw szyitom w Jemenie 

(30 ofiar) – (17.X.). Antyrządowy protest w Podgoricy (18.X.).       

11 ofiar samobójczego ataku w Dar na płn-wsch. Nigerii; początek 

największych manewrów NATO od czasów zimnej wojny –         

Morze Śródziemne (19.X.). 45 ofiar ataków rosyjskiego lotnictwa      

w Latakii; zabicie 2 Palestyńczyków przez izraelskich żołnierzy w 

Hebronie (20.X.). Pierwszy test tarczy antyrakietowej w Europie 

(21.X.). Uwolnienie 70 zakładników przez amerykańskie siły 

specjalne w płn. Iraku (22.X.). 42 ofiary w dwóch samobójczych 

zamachach bombowych w płn-wsch. Nigerii; zamach bombowy w 

Dżakobabadzie na płd. Pakistanu – 24 zabitych; odkrycie jednego     

z najdłuższych tuneli granicznych na granicy USA i Meksyku 

(23.X.). Wprowadzenie islamskiego kodeksu karnego w prowincji 

Aceh w Indonezji (24.X.). 17 ofiar pożaru w klubie karaoke na 

wyspie Celebes; zwycięstwo prawicy w wyborach parlamentarnych 

w Polsce (25.X.). Trzęsienie ziemi w Hindukuszu – 300 zabitych 

(26.X.). 7 ofiar wśród pakistańskich żołnierzy na granicy Pakistanu 

i Afganistanu; układ o stabilizacji i stowarzyszeniu UE z Kosowem 

w Strasbourgu (27.X.). Zapowiedź stworzenia płotu na granicy 

Austriii ze Słowenią (28.X.). Rezygnacja ChRL z polityki jednego 

dziecka w rodzinie; test pocisku międzykontynentalnego RS-24 Jars 

w Rosji (29.X.). 27 ofiar wybuchu i pożaru w klubie nocnym w 

Bukareszcie; raport nt. wojny domowej w Syrii – 600 ofiar ataków 

rosyjskiego lotnictwa (30.X.). 224 zabitych w katastrofie lotniczej 

rosyjskiego samolotu pasażerskiego w Egipcie – zamach; pożar      

na targowisku w Zamboanga (15 ofiar) – (31.X.). Zwycięstwo 
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konserwatywno-islamskiej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju            

w Turcji; 11 utonięć wśród uchodźców w pobliżu wyspy Samos,  

atak terrorystów na hotel w Mogadiszu (1.XI.). Wojna z mafią na 

Sycylii – aresztowanie 21 przestępców w mieście Bagheria (2.XI.). 

30 ofiar katastrofy drogowej w Nepalu (3.XI.). 41 zabitych wskutek 

katastrofy lotniczej rosyjskiego samolotu transportowego w Dżubie; 

zniszczenie największego obozu szkoleniowego Al-Kaidy przez 

Afgańczyków i siły amerykańskie (4.XI.). 9 ofiar zamachu na płn-

wsch. Libanie (5.XI.). 17 zabitych w wyniku złamania się zapory 

górniczej w Bento Rodrigues w stanie Minas Gerais (wsch. część 

Brazylii); marsz antykorupcyjny w Bukareszcie (6.XI.). Marsze w 

Berlinie przeciwko polityce MERKEL i w Hiszpanii przeciw aktom 

przemocy (7.XI.). Pierwsze od 25 lat wolne wybory parlamentarne 

w Myanmarze; incydent na Zach. Brzegu Jordanu – staranowanie 

grupy Izraelczyków przez Palestyńczyka (1 ofiara) – (8.XI.). Umowa 

rosyjsko-irańska dotycząca dostawy rakietowych systemów obrony 

przeciwlotniczej S-300P (9.XI.). Zapowiedź postawienia ogrodzenia 

z drutu żyletkowego na granicy chorwacko-słoweńskiej (10.XI.). 

Pierwszy przypadek w historii medycyny – podanie chorej na raka 

pacjentce – leku za warstwę ochronną mózgu – szpital w Toronto 

(11.XI.). 44 zabitych w samobójczych zamachach bombowych w 

Bejrucie (12.XI.). Seria zamachów terrorystycznych w Paryżu – 137 

ofiar: wprowadzenie stanu wyjątkowego we Francji; zawieszenie 

Rosji w prawach członka IAAF; kolejny atak Palestyńczyka na 

Zach. Brzegu Jordanu – śmierć 2 osób (13.XI.). Wykolejenie się 

pociągu TGV w pobliżu Strasbourga – 10 ofiar (14.XI.). Zabicie 24 

członków ugrupowania Prowincja Synaj przez policję egipską w 

ramach walki z terroryzmem; ulewy w płd. Indiach – 71 zabitych 

(16.XI.). 30 ofiar w zamachu bombowym w Yola w płn-wsch. 

Nigerii; ataki na targowisko w Kano (15 zabitych) – (18.XI.). Wielki 

protest w Budapeszcie przeciwko imigrantom i polityce migracyjnej 

UE (19.XI.). Atak terrorystów na hotel Radisson Blue w Bamako –  

18 ofiar; znalezienie drugiego co do wielkości diamentu świata       

w kopalni w Botswanie (65x56x40) – (20.XI.). Katastrofa górnicza 

w płn-wsch. Chinach (21 ofiar) – (21.XI.). Osunięcie się ziemi w 

kopalni jadeitu w stanie Kaczin w płn. Myanmarze (103 ofiary); 

sabotaż na Krymie – wysadzenie linii przesyłowych w obwodzie 

chersońskim, odcięcie półwyspu od dostaw prądu; atak palestyński 

na Izraelczyków na Zach. Brzegu Jordanu (22.XI.). Strzelanina w 

parku rozrywki w Nowym Orleanie – 16 ofiar (23.XI.). 13 zabitych 

w zamachu terrorystycznym w Tunisie; zestrzelenie rosyjskiego 

bombowca Su-24 przez tureckie myśliwce – początek poważnego 

kryzysu dyplomatycznego między Rosją a Turcją (24.XI.). Incydenty 

pod ambasadą Turcji w Moskwie (25.XI.). 15 ofiar katastrofy 

śmigłowca Mi-8 w Kraju Krasnojarskim w Rosji (26.XI.). Zamach   

w Kano na szyicką procesję – 21 ofiar; strzelanina w Colorado 

Springs w USA (3 ofiary); kolejne zamachy w Izraelu – śmierć 2 

Palestyńczyków (27.XI.). Początek budowy ogrodzenia między 

Macedonią a Grecją w celu powstrzymania napływu uchodźców       

z Bliskiego Wschodu (28.XI.). 18 zabitych w nalotach rosyjskiego 
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lotnictwa na Arihę w Syrii (29.XI.). Zatrzymanie 210 osób we 

Francji w wyniku ponad 2 tys. obław na terrorystów i ich 

sympatyków (30.XI.). 900 dochodzeń FBI w sprawie sympatyków 

Państwa Islamskiego w USA (1.XII.). Śmierć ok. 100 bojowników 

Boko Haram w walkach w Kamerunie; 14 ofiar zamachu islamistów 

w San Bernardino w Kalifornii; rozwój kryzysu politycznego i 

gospodarczego w Brazylii – początek procedury postawienia 

prezydent ROUSSEFF w stan oskarżenia (2.XII.). Zaskarżenie 

decyzji Komisji Europejskiej przez Węgry w sprawie rozmieszczania 

uchodźców w państwach UE (3.XII.). 16 zabitych w zamachu w 

klubie nocnym w Kairze; zamieszki na granicy Macedonii z Grecją 

(4.XII.). Beatyfikacja ks. ALESSANDRO DORDIEGO, o. MICHAŁA 

TOMASZKA i o. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO w Chimbote 

w Peru; atak dżihadysty w londyńskim metrze; odnalezienie wraku 

hiszpańskiego galeonu „San José” przez kolumbijskich nurków 

(5.XII.). Zwycięstwo Koalicji na rzecz Jedności Demokratycznej        

w wyborach parlamentarnych w Wenezueli; naloty koalicji w Syrii – 

śmierć 32 dżihadystów; referendum konstytucyjne w Armenii 

(6.XII.). Powodzie w Indii – 270 ofiar; dymisja premier Łotwy – 

kryzys polityczny; protest mieszkańców Armenii przeciwko zmianie 

ustroju na parlamentarno-gabinetowy (7.XII.). Zaostrzenie ustawy 

kontroli obywateli 39 państw uczestniczących w programie ruchu 

bezwizowego z USA (8.XII.). Odparcie ataku talibów na lotnisko      

w Kandaharze (60 zabitych); rozpoczęcie prób morskich przez 

najnowocześniejszy niszczyciel świata – USS „Zumwalt”; rozwój 

kryzysu konstytucyjnego w Polsce (9.XII.). Nagrody Nobla (fizyka – 

1/2 TAKAAKI KAJITA (Japonia), 1/2 ARTHUR BRUCE 

MCDONALD (Kanada), chemia – 1/3 TOMAS LINDAHL (Szwecja 

i Wielka Brytania), 1/3 PAUL LAWRENCE MODRICH (USA), 1/3 

AZIZ SANCAR (Turcja i USA), fizjologia i medycyna – 1/2 TU 

YOUYOU (ChRL), 1/4 WILLIAM CECIL CAMPBELL (Irlandia i 

USA), 1/4 SATOSHI OMURA (Japonia), literatura – SWIETŁANA 

ALEKSIEJEWICZ (Białoruś), pokojowa – Tunezyjski Kwartet  

na rzecz Dialogu Narodowego, ekonomia – ANGUS STEWART 

DEATON (USA i Wielka Brytania); atak na autobus z uchodźcami 

we wsch. Niemczech – Jahnsdorf (10.XII.). Ogłoszenie Gambii – 

republiką islamską; pierwsze użycie bojowe chińskiego drona – 

wojna w Iraku; potrójny samobójczy zamach w Tall Tamr na płn-

wsch. Syrii (11.XII.). Starcia w Bujumburze (67 ofiar); atak 

nigeryjskiej armii w Zaria (60 zabitych); wznowienie ataków sił 

lotniczych Turcji na pozycje Kurdów w irackim Kurdystanie; śmierć 

w zamachu komendanta tzw. kozackiego pułku separatystycznej 

Ługańskiej Republiki Ludowej; zakończenie konferencji NZ w 

sprawie zmian klimatu w Paryżu (redukcja emisji jako część 

sposobu na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, obniżenie 

produkcji dwutlenka węgla, porozumienie wiążące przy jego 

podpisaniu przez 55% państw w okresie od 22.IV.2016 do 

21.IV.2017) – (12.XII.). Demonstracja antyprezydenckie w Brazylii; 

eksplozja bomby na bazarze w Parachinar w Pakistanie – 10 ofiar 

(13.XII.). Wypadek autobusu w Argentynie (43 zabitych); atak 
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lotnictwa izraelskiego na pozycje Hamasu w Strefie Gazy (14.XII.). 

Utworzenie przez 34 państwa muzułmańskie pod egidą Arabii 

Saudyjskiej koalicji antyterrorystycznej; alarm terrorystyczny          

w Los Angeles (15.XII.). Zamieszki w Geldermalsen w Holandii 

wobec planów stworzenia ośrodka dla uchodźców; umowa 

wojskowa USA z Tajwanem o sprzedaży dwóch fregat, rakietowych 

pocisków ppanc., pojazdów bojowych i pocisków rakietowych 

ziemia-powietrze (16.XII.). Zniesienie konstytucyjnego limitu 

kadencji prezydenta w Rwandzie; wznowienie regularnej 

komunikacji lotniczej między Kubą a USA; zakaz działalności           

dla Komunistycznej Partii Ukrainy na terytorium Ukrainy (17.XII.). 

Rezolucja RB ONZ o odcięciu dostępu do międzynarodowego 

systemu finansowego i ograniczeniu zysków z przemytu ropy i 

antyków wobec Państwa Islamskiego (18.XII.). Awaria elektrowni 

atomowej Sosnowy Bór pod Petersburgiem; starcia rebeliantów        

z armią jemeńską w płn-zach. części kraju (68 ofiar); protesty 

przeciw wywłaszczeniom ze stolicy Etiopii – 75 zabitych w ciągu 

kilku tygodni (19.XII.). Zwycięstwo prawicy w wyborach 

parlamentarnych w Hiszpanii; kilkadziesiąt ofiar podczas nalotów 

sił rządowych na opozycyjne miasto Idlib w płn-zach. Syrii 

(20.XII.). Operacja specjalna sił Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa 

w rejonie Awdiejewki – zatrzymanie ok. 100 osób; odrzucenie 

ustawy o małżeństwach homoseksualnych w Słowenii (21.XII.). Atak 

samobójczy w Bagram w Afganistanie (6 ofiar) – (22.XII.). Ustawa 

o legalizacji cywilnych związków partnerskich osób tej samej płci 

bez prawa adopcji dzieci w Grecji; kryzys rządowy w Gruzji; pożar 

w szpitalu w Dżizan w Arabii Saudyjskiej – 25 ofiar (23.XII.). 

Ponad 100 ofiar wybuchu gazu w Nnewi w Nigerii; przyjęcie     

nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w Polsce sprzecznej z 

konstytucją (24.XII.). Śmierć przywódcy organizacji terrorystycznej 

Armia Islamu, ZAHRANA ALLUSA w zamachu bombowym w 

Damaszku (25.XII.). Zatrzymanie 79 osób w Serbii oskarżanych o 

korupcję (26.XII.). Atak Boko Haram na Maiduguri w Nigerii – 15 

zabitych; odzyskanie miasta Ramadi przez siły irackie, uchwalenie 

ustawy antyterrorystycznej w ChRL (27.XII.). Eksplozja samochodu 

pułapki w Hims w Syrii – ponad 30 ofiar; początek emisji filmu 

„Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy”, porozumienie japońsko-

koreańskie w sprawie rozwiązania sporu o kobiety do towarzystwa 

podczas II wojny światowej – wypłata 8 300 000 dolarów dla Korei 

Płd. przez Japonię (28.XII.). Zamach bombowy w Mardan w 

Pakistanie (16 ofiar); śmierć 10 przywódców Państwa Islamskiego 

w nalotach koalicji w grudniu; wystrzelenie satelity obserwacyjnego 

Gaofen-4 przez ChRL (29.XII.). 9 ofiar zamachów w Al-Kamiszli w 

płn-wsch. Syrii (30.XII.). Uszkodzenie linii elektrycznej biegnącej z 

Ukrainy na Krym wskutek wybuchu – wstrzymanie dostaw prądu 

(31.XII.). Śmierć EDMUNDA WNUKA-LIPIŃSKIEGO – polskiego 

socjologa, TADEUSZA KONWICKIEGO – polskiego pisarza, 

ANITY EKBERG – szwedzkiej aktorki, DEMISA ROUSSOSA – 

greckiego piosenkarza, TERRY’EGO PRATCHETTA – brytyjskiego 

pisarza, WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO – polskiego 
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historyka, działacza społecznego, GÜNTHERA GRASSA – 

niemieckiego pisarza, B.B.KINGA – amerykańskiego wokalisty, 

gitarzysty i kompozytora, CHRISTOPHERA LEE – amerykańskiego 

aktora, HENNINGA MANKELLA – szwedzkiego pisarza, JOHNA 

GUILLERMINA – brytyjskiego reżysera, HELMUTA SCHMIDTA – 

niemieckiego polityka. 

2016 Zamach terrorystyczny w Tel-Awiwie (2 ofiary) – (1.I.). Egzekucja 

szejka NIMR AL-NIMRA, duchownego szyickiego przez władze 

Arabii Saudyjskiej, rzekomo stronnika terrorystów, fala oburzenia  

w Iranie – atak na ambasadę Arabii Saudyjskiej w Teheranie (2.I.). 

Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Iranem przez Arabię 

Saudyjską (3.I.). Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Iranem 

przez Bahrajn i Sudan, obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych 

z Iranem przez ZEA (4.I.). Zamieszki w Kaliachak w zach. Bengalu 

(Indie) na tle religijnym; 14 ofiar wypadku autobusowego w ChRL 

(5.I.). Ofensywa dżihadystów w Libii w kierunku Sidra; „Gwiezdne 

wojny. Przebudzenie mocy” najbardziej kasowym filmem w USA i 

Kanadzie; test bomby wodorowej w KRL-D – zaniepokojenie ONZ 

(6.I.). 65 ofiar zamachu bombowego w Zliten w Libii; saudyjski 

nalot lotniczy na ambasadę Iranu w Sanie; dewaluacja juana w 

ChRL – problemy na giełdach; zakaz importu wszystkich towarów 

wytwarzanych w Arabii Saudyjskiej w Iranie wraz z zawieszeniem 

pielgrzymek do Mekki (7.I.). Kryzys wewnętrzny w Niemczech w 

związku z licznymi doniesieniami o napaść seksualną na kobiety         

w noc sylwestrową; atak terrorystyczny na hotel w Hurghadzie          

(3 rannych) – (8.I.). Rosyjskie naloty lotnicze na Dżabhat an-Nusra 

w Syrii (ok. 60 ofiar) – (9.I.). 32 zabitych bojowników kurdyjskich 

wobec interwencji armii tureckiej (10.I.). Atak terrorystyczny na 

centrum handlowe w Bagdadzie (51 ofiar) – (11.I.). CASTEN 

NEMRA prezydentem Wysp Marshalla (11-28.I.). Eksplozje na 

placu Sultanahmet w Stambule (10 ofiar); ataki Boko Haram na 

Madagali i Adamawę (7 zabitych); skazanie LI DONGSHENGA, 

byłego wicemin. bezpieczeństwa na 15 lat więzienia za korupcję 

(12.I.). Zamach bombowy w Kwecie w Pakistanie (15 ofiar); 

incydenty graniczne między Koreą Płd. a KRL-D; atak terrorystów 

na konsulat Pakistanu w Dżalalabadzie (9 ofiar) – (13.I.). Zamachy 

bombowe w Dżakarcie (8 zabitych); koniec epidemii wirusa Ebola 

w Afryce Zachodniej (14.I.). Zamach terrorystyczny w Wagadugu       

w Burkina Faso – 29 ofiar; skandal farmaceutyczny we Francji w 

związku z testowaniem nowego leku – 1 ofiar, pięć osób w stanie 

krytycznym; nasilenie epidemii wirusa Zika w Brazylii (15.I.). 

Blokada radykalnych stron islamskich w Internecie w Indonezji;       

75 ofiar egzekucji przeprowadzonej przez dżihadystów w Syrii; 

utrata większości przez Kuomintang w parlamencie na Tajwanie 

(16.I.). TSAI ING-WEN prezydentem Tajwanu (do dzisiaj). 13 ofiar 

samobójczego zamachu w Dżalalabadzie w Afganistanie; początek 

pakistańskiej misji mediacyjnej w celu normalizacji stosunków 

między Iranem a Arabią Saudyjską (17.I.). 26 zabitych w nalocie 

lotnictwa saudyjskiego w Jemenie (18.I.). 9 ofiar samobójczego 

zamachu blisko Peszawaru w Pakistanie (19.I.). Atak terrorystów 
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na uniwersytet w Charsadda w Pakistanie (21 ofiar); unieważnienie 

umowy handlowej z Rosją przez Kirgistan; protesty antyrządowe w 

Mołdawii; NASA: 2015 rok – najgorętszym rokiem w historii 

pomiarów meteorologicznych (20.I.). Atak terrorystyczny na plaży w 

Mogadiszu – 20 ofiar; zmiany obyczajowe w Tadżykistanie, golenie 

bród u mężczyzn, zaprzestanie noszenia chust przez kobiety (21.I.). 

Początek burzy śnieżnych w USA, liczba ofiar wzrośnie do 50 

(22.I.). Demonstracje Komitetu Obrony Demokracji w Polsce 

przeciw ograniczeniu prywatności i wolności, łamania konstytucji 

przez rząd PIS i prezydenta (23.I.). Odzyskanie Rabii przez syryjskie 

siły rządowe (24.I.). MARCELO REBELO DE SOUSA prezydentem 

Portugalii (do dzisiaj). Ataki Boko Haram w Kamerunie – 32 

ofiary; kryzys imigracyjny w Grecji (25.I.). Zamach bombowy w 

Homs (22 ofiary); oferta pożyczki dla Mołdawii od Rumunii w 

wysokości 60 000 000 euro (26.I.). HILDA HEINE prezydentem 

Wysp Marshalla (do dzisiaj). Kryzys rządowy we Francji – dymisja 

min. sprawiedliwości, CHRISTINE TAUBIRY (27.I.). Katastrofa 

łodzi z uchodźcami blisko wyspy Samos – śmierć 24 osób (28.I.). 

Siły Japonii w stanie gotowości wobec północnokoreańskich prób 

wystrzelenia rakiet balistycznych (29.I.). Wzrost zachorowań na 

wirus Zika w krajach Ameryki Płd. (30.I.). 100 ofiar ataków Boko 

Haram blisko Maiduguri w Nigerii; ok. 60 zabitych podczas 

zamachu bombowego w As-Sajjida Zajnab w Syrii (31.I.). 9 ofiar 

samobójczego zamachu w Kabulu (1.II.). Stan wyjątkowy w związku 

z rozwojem wirusa Zika w Hondurasie (2.II.). Palestyńskie ataki w 

Jerozolimie (1 ofiara); ostrzeżenie Korei Płd. wobec prób KRL-D 

co do wystrzelenia rakiety balistycznej (3.II.). Wirus Zika w Oceanii 

na Tonga i w Hiszpanii – pierwszy przypadek w Europie (4.II.).   

Stan klęski żywiołowej z powodu suszy w Zimbabwe; 37 zabitych         

w wypadku autobusowym w Indiach; stan wyjątkowy na Puerto 

Rico w związku z wirusem Zika; 30 ofiar starć w Libii (5.II.).       

Silne trzęsienie ziemi na Tajwanie (ponad 100 ofiar) – (6.II.). 

Wystrzelenie rakiety dalekiego zasięgu Unha-3 przez KRL-D wbrew 

rezolucjom RB ONZ, potępienie ze strony mocarstw (7.II.). 27 ofiar 

w katastrofie morskiej na Morzu Egejskim; incydenty na Morzu 

Żółtym między marynarką KRL-D a Korei Płd. (8.II.). Ponad 60 

ofiar w dwóch samobójczych zamachach bombowych na płn. 

Nigerii; katastrofa kolejowa blisko Bad Aibling w Niemczech           

(11 ofiar); 9 ofiar samobójczego zamachu w Damaszku (9.II.). 

Pierwsze przypadki wirusa Zika w Australii i ChRL (10.II.). 

Potwierdzenie istnienia fal grawitacyjnych przez interferometry 

laserowe LIGO oraz Virgo – przełom naukowy; początek 

wycofywania swoich obywateli z Okręgu Przemysłowego Kaesong 

przez Koreę Płd. – analogiczne postępowanie KRL-D; zamieszki i 

pożar w więzieniu Topo Chico w Monterrey – 52 ofiary (11.II.). 

Historyczne spotkanie papieża FRANCISZKA z patriarchą 

Wszechrusi, CYRYLEM w Hawanie – wspólna modlitwa o pokój 

(12.II.). Trzęsienie ziemi w Oklahomie (13.II.). Potępienie działań 

Turcji przeciwko kurdyjskim bojownikom przez Syrię (14.II.). 

JOCELERME PRIVERT tymczasowym prezydentem Haiti (do 
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dzisiaj). Zakaz wjazdu rosyjskich ciężarówek na teren Ukrainy 

(15.II.). Podpisanie umowy między USA a Kubą przywracającą 

komercyjny ruch lotniczy; 7 ofiar wybuchu gazu i zawalenia się 

budynku mieszkalnego w Jarosławiu (16.II.). Zamach terrorystyczny 

w bazie wojskowej w Adenie – 13 ofiar; zamach bombowy w 

Ankarze (28 zabitych); wyniesienie satelity naukowego Hitomi         

jako obserwatorium kosmicznego dla astronomii rentgenowskiej; 

spotkanie PUTIN-ORBAN w Moskwie (17.II.). Zdobycie Kinsabby 

przez syryjskie wojska rządowe przy wsparciu Rosji; 71 ofiar 

wypadku drogowego w Ghanie; podniesienie cen benzyny w 

Wenezueli w obliczu kryzysu gospodarczego; Polska: znalezienie 

dokumentów potwierdzających współpracę WAŁĘSY ze Służbą 

Bezpieczeństwa PRL w latach 1970-1976 (18.II.). Zamach 

terrorystyczny Boko Haram w Kamerunie (24 ofiary); 38 zabitych 

wśród bojowników Państwa Islamskiego wobec amerykańskich 

nalotów w zach. Libii; pierwszy przypadek wirusa Zika w RPA; 

zamknięcie granicy między Serbią a Macedonią w celu 

powstrzymania fali uchodźców (19.II.). 14 ofiar walk w pobliżu 

Benghazi; ogłoszenie prawa do rozpoczęcia działalności tureckich 

sił wojskowych w Syrii przeciw terrorystom; zaburzenia w Delhi na 

tle dostępu do wody; 7 ofiar w strzelaninie w Kalamazoo (20.II.). 

Odrzucenie poprawki do konstytucji w Boliwii umożliwiającej 

prezydentowi i jego zastępcy trzecią kadencję rządów; 57 zabitych 

w zamachach w Homs; seria zamachów bombowych w Damaszku 

(83 ofiary); zamknięcie granicy z Grecją przez Macedonię w celu 

powstrzymania fali uchodźców; apel papieża FRANCISZKA dot. 

zakazu stosowania kary śmierci na świecie (21.II.). 13 zabitych           

w zamachu bombowym w Afganistanie; cyklon Winston na Fidżi; 

rozmowy amerykańsko-rosyjskie dot. negocjacji w podpisaniu 

zawieszenia broni między zwaśnionymi stronami w Syrii (22.II.). 

Napięcie w stosunkach między Libanem a ZEA i Arabią Saudyjską – 

stanięcie Libanu po stronie Iranu w jego sporze z Saudami (23.II.). 

Katastrofa lotnicza w Nepalu – 24 ofiary; wsparcie Kuwejtu oraz 

Kataru dla Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu i ZEA w kwestii  napiętych 

stosunków z Libanem (24.II.). 15 ofiar ataku terrorystów islamskich 

na meczet w Bagdadzie; odzyskanie Khanasiru przez syryjską armię 

rządową; przyjęcie rezolucji przez Parlament Europejski dot. 

wprowadzenia embarga na broń dla Arabii Saudyjskiej; kryzys w 

stosunkach Maroka z UE na tle handlowo-politycznym (25.II.).       

42 ofiary walk z islamistami na Filipinach; atak terrorystów na 

hotel Al-Shabaab w Mogadiszu (14 ofiar); oficjalne wprowadzenie 

zawieszenia broni w Syrii (poza walkami z terrorystami) – (26.II.). 

Zamach bombowy w Afganistanie – 26 ofiar; 30 zabitych podczas 

nalotu na Sanę w Jemenie (27.II.). 70 ofiar zamachów bombowych 

w Al-Sadra w Iraku; 40 zabitych w pobliżu miasta Baidoa w Somalii 

wobec ataku terrorystów (28.II.). 40 ofiar zamachów bombowych      

w Al-Mikdadiji w Iraku (29.II.). 18 zabitych w wypadku drogowym 

w Omanie (1.III.). Atak islamistów na indyjski konsulat w afgańskim 

Dżalalabadzie (9 ofiar); nałożenie sankcji na KRL-D w obliczu 

prowadzonych przez nią prób balistycznych i podziemnych 
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wybuchów nuklearnych przez RB ONZ (2.III.). 31 ofiar wypadku 

drogowego w Kwekwe w Zimbabwe; odkrycie najodleglejszej 

galaktyki GN-z11, istniejącej 400 mln lat po tzw. Bing Bangu przez 

Teleskop Hubble’a; zamordowanie lokalnego działacza BERTY 

CACERESA w La Esperanza w Hondurasie (3.III.). 16 zabitych 

podczas szturmu domu spokojnej starości w Jemenie (4.III.).            

Plan budowy linii kolejowej Lhasa-Chengdu w ChRL; wybory 

parlamentarne na Słowacji – zwycięstwo socjaldemokracji (5.III.). 

Zamach bombowy w Al-Hilla w Iraku (60 ofiar); śmierć NANCY 

REAGAN; demonstracje antyrosyjskie w Gruzji (6.III.). 50 ofiar 

starć między wojskiem tunezyjskim a islamskimi bojownikami w 

pobliżu granicy z Libią; 13 ofiar ataku talibów na Shabqadar w 

Afganistanie; pozytywny wynik testów antydopingowych w MARII 

SZARAPOWEJ, rosyjskiej tenisistki (7.III.). Ogłoszenie sankcji 

ekonomicznych na KRL-D przez Koreę Płd. (8.III.). 10 zabitych 

podczas starć w prowincji Helmand w Afganistanie; katastrofa 

budowlana w Lagos (30 ofiar) – (9.III.). Kolejne dwie próby 

rakietowe KRL-D – Morze Japońskie (10.III.). 50 zabitych w 

walkach w Tai’zz w Jemenie; lawina błotna w okolicach Sao Paulo 

– 15 ofiar (11.III.). Demonstracje w wielu miastach w Polsce  

wobec kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego (12.III.). Zamach 

bombowy w Ankarze – 37 ofiar; ataki islamistów na dwa hotele           

w Grand Bassam w Cote d’Ivoire (15 ofiar) – (13.III.). Początek 

pierwszej misji na Marsa w ramach europejsko-rosyjskiego 

programu ExoMars; 9 ofiar walk z kartelami narkotykowymi w 

Reynosa w Meksyku (14.III.). Katastrofa lotnicza w Ekwadorze –      

22 ofiary; nalot saudyjski na płn. Jemen – 41 ofiar; wstrzymanie 

pomocy finansowej dla Burundi przez UE (15.III.). Zamach 

bombowy w Peszawarze (15 ofiar); zamach Boko Haram w pobliżu 

Maiduguri – 22 ofiary; pierwszy przypadek wirusa Zika na Kubie 

(16.III.). 16 zabitych w wypadku drogowym w płd. Jordanii; 

protesty antyprezydenckie w Brazylii (17.III.). Podpisanie umowy 

UE-Turcja w sprawie napływu imigrantów (6 000 000 000 euro 

wypłaconych do 2018 r.) – (18.III.). Katastrofa lotnicza w Rostowie 

n/Donem (62 zabitych); zamach bombowy w Stambule (5 ofiar), 13 

ofiar ostrzału islamistów na płn. Synaju (19.III.). Wypadek autokaru 

na autostradzie Walencja-Barcelona (13 ofiar) – (20.III.). Pierwsza 

od 88 lat wizyta prezydenta USA na Kubie, spotkanie OBAMA-

RAUL CASTRO (21.III.). Dwa zamachy bombowe w Brukseli (35 

ofiar), na lotnisku Zaventem i przy stacji metra Maelbeek (22.III.). 

50 zabitych bojowników islamskich w amerykańskim nalocie w   

płd. Jemenie (23.III.). Wypadek drogowy w centralnej Francji –    

12 zabitych; referendum w Nowej Zelandii za zachowaniem starej   

flagi narodowej (24.III.). Samobójczy atak bombowy w pobliżu 

Bagdadu (25 ofiar); odbicie ponad 800 zakładników przez armię 

nigeryjską podczas walk z Boko Haram; 22 ofiary w trzech 

zamachach bombowych w Adenie (25.III.). Darmowy koncert The 

Rolling Stones na Kubie (26.III.). Ponad 70 ofiar zamachu w 

Lahore; 12 zabitych w wyniku katastrofy śmigłowca w Algierii; 

wiec za zjednoczeniem Mołdawii z Rumunią w Kiszyniowie (27.III.). 
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115 zabitych w starciach z islamistami w rejonie Galmudug w 

Somalii (28.III.). Śmierć byłego min. transportu Kanady, JEAN’A 

LAPIERRE’A w katastrofie lotniczej (29.III.). HTIN KYAW 

prezydentem Związku Myanmar (do dzisiaj), pierwszy cywilny 

prezydent w tym państwie od 54 lat (30.III.). Katastrofa budowlana 

w centrum Kalkuty (21 ofiar) – (31.III.). TRAN DAI QUANG 

prezydentem Wietnamu (do dzisiaj). 30 ofiar nalotów syryjskich na 

wioski Deir al-Asafir, Rif Dimashq (1.IV.). Wymiana ognia na 

pograniczu ormiańsko-azerskim (2.IV.). Eksplozje i pożar w strefie 

przemysłowej w Bassens k/Bordeaux; początek afery Panama 

Papers (ujawnienie aktywów elit politycznych, urzędników i ich 

współpracowników z kancelarii prawnej Mossack Fonseca w liczbie 

11,5 mln dokumentów wewnętrznych); odzyskanie kontroli nad       

Al-Qaryatayn przez wojsko syryjskie (3.IV.). Manifestacja w 

Reykjaviku dot. żądania ustąpienia premiera i rządu Islandii w 

związku z ujawnieniem afery panamskiej (4.IV.). Dymisja premiera   

i rządu na Islandii (5.IV.). Powodzie w Etiopii (28 zabitych) – 

(6.IV.). PATRICE TALON prezydentem Beninu (do dzisiaj). Zamach 

na NAZIMUDDIN SAMAD, liberalną blogerkę w Bangladeszu; 

zgoda na małżeństwa jednopłciowe w Kolumbii (7.IV.). Zamach na 

egipskich żołnierzy na płw. Synaj – 8 zabitych; 245 rannych wobec 

zderzenia pociągów w San Jose w Kostaryce; plany budowy mostu 

łączącego Egipt z Arabią Saudyjską przez Morze Czerwone (8.IV.). 

18 ofiar walk na wyspie Basilan na Filipinach; demonstracje w 

Londynie w związku z ujawnieniem afery panamskiej (9.IV.). Pożar 

w świątyni Puttingal w Indiach – 106 ofiar (10.IV.). Zamach 

talibów w Afganistanie (12 ofiar); Izba Deputowanych w Brazylii za 

impeachmentem prezydent ROUSSEFF stosunkiem głosów 38 do 27 

(11.IV.). Zawieszenie wszystkich śledztw korupcyjnych wobec    

ekipy rządzącej w Macedonii (12.IV.). Stan wyjątkowy w Malawi 

wobec niedoboru żywności (13.IV.). Dymisja premiera Ukrainy, 

JACENIUKA (14.IV.). Tornado w Urugwaju – 4 ofiary w mieście 

Dolores (15.IV.). 41 zabitych w trzęsieniu ziemi w Kumamoto w 

Japonii; 16 ofiar powodzi w Jemenie na północ od Sany; trzęsienie 

ziemi w Ekwadorze (659 ofiar) – (16.IV.). Napięcie polityczne 

między Syrią a Izraelem w kwestii Wzgórz Golan (17.IV.). Eksplozja 

autobusu w Jerozolimie (21 rannych) – (18.IV.). Zamach bombowy 

w Kabulu (28 ofiar) – (19.IV.). 24 zabitych podczas wybuchu w 

zakładach petrochemicznych w Coatzacoalcos w Meksyku (20.IV.). 

Śmierć amerykańskiego piosenkarza PRINCE’A (21.IV.). Zamach 

na pakistańskiego min. ds. mniejszości, SORANA SINGHA                    

w prowincji Chajber Pasztunchwa (22.IV.). Pożar rosyjskiego 

tankowca „Palflot-2” na Morzu Kaspijskim (1 ofiara) – (23.IV.). 

Ostrzał tureckiego miasta Kilis przy granicy z Syrią przez 

bojowników Państwa Islamskiego; zamach w obwodzie samarskim 

na pułkownika ANDRIEJA GOSZTA zastępcy szefa sztabu 

Głównego Zarządu MSW Rosji i pięciu członków jego rodziny 

(24.IV.). Zamordowanie przez islamskich ekstremistów z organizacji 

Abu Sayyaf na Filipinach kanadyjskiego zakładnika JOHNA 

RIDSDELA (25.IV.). Uznanie samorządu Tatarów krymskich tzw. 
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Medżlisu za organizację ekstremistyczną z zakazem działalności 

przez prorosyjskie władze na Krymie – ogłoszenie przez Medżlis 

stanu wyjątkowego i przeniesienie działalności do Kijowa (26.IV.). 

Pożar drewnianego mostu kolejowego w Mayerthorpe w Kanadzie 

(27.IV.). Osunięcie ziemi w Gwatemali (4 ofiary) – (28.IV.). 

Protesty w wielu miastach Wenezueli w związku z pogarszającą      

się sytuacją gospodarczą, niedoborami żywności i energii (29.IV.). 

Kenia: podpalenie przez prezydenta KENYATTĘ stosu 105 ton kości 

słoniowej, kłów i rogów nosorożców w symbolicznym proteście 

przeciw zabijaniu tych zwierząt dla korzyści majątkowych (30.IV.). 

Początek wielkiego pożaru lasów w kanadyjskiej prowincji     

Alberta (1.V.). Leicester City F.C. mistrzem Anglii w piłce nożnej; 

amerykański statek wycieczkowy na Kubie – pierwszy raz od końca 

lat 70-tych XX wieku (2.V.). Przyjęcie Kosowa w skład UEFA (3.V.). 

Kryzys rządowy w Turcji – dymisja premiera DAVUTOGLU (4.V.). 

Stan wyjątkowy w kanadyjskiej prowincji Alberta w wyniku 

katastrofalnych pożarów lasów (5.V.). Pierwszy muzułmański 

burmistrz Londynu – SADIQ KHAN (6.V.). Susze w Indiach od 

ponad miesiąca – 300 ofiar (V.). Marsz Komitetu Obrony 

Demokracji w Polsce pod hasłem – Jesteśmy i będziemy w Europie 

(7.V.). Zamieszki i demonstracje w Grecji przeciwko programowi 

reform rządu TSIPRASA; kilkadziesiąt ofiar wypadku drogowego w 

Afganistanie (8.V.). Incydent na granicy węgiersko-słowackiej przy 

jej przekraczaniu przez imigrantów – próba ucieczki jednego z 

samochodów i zranienie Syryjki wskutek użycia ostrej amunicji; 

dymisja kanclerza Austrii, FAYMANNA – tymczasowym kanclerzem 

REINHOLD MITTERLEHNER (9.V.). Zamach bombowy w 

Diyarbakir (4 ofiary) – (10.V.). Spotkanie FRANCISZEK-BABA 

EDMOND BRAHIMAJ (zwierzchnik światowej wspólnoty 

bektaszytów) – (11.V.). Zawieszenie prezydent Brazylii, DILMY 

ROUSSEFF w pełnieniu obowiązków głowy państwa przez Senat 

(12.V.). Pożar na nielegalnym składowisku opon pod Madrytem – 

ewakuacja 9 tys. mieszkańców pod miasteczkiem Sesena (13.V.). 

ROBERT LEWANDOWSKI pierwszym od 39 lat piłkarzem z co 

najmniej 30 golami w sezonie niemieckiej Bundesligi (14.V.). 

Zwycięstwo DŻAMALI z Ukrainy w 61. Konkursie Piosenki 

Eurowizji; zawalenie się 332-metrowego masztu transmisyjnego w 

Boras w Szwecji; Niemcy: cała energia pochodzi z odnawialnych 

źródeł (15.V.). Postrzelenie słowackiej zakonnicy, VERONIKI 

TEREZII RACKOVEJ w karetce przez siły bezpieczeństwa Sudanu 

Płd. (16.V.). CHRISTIAN KERN kanclerzem Austrii (do dzisiaj). 

Odnalezienie pierwszej z 219 uczennic porwanych przez Boko 

Haram w lesie Sambisa w stanie Borno (17.V.). 16 ofiar osuwiska 

ziemi w Sri Lance; katastrofa lotnicza w Afganistanie (7 ofiar) – 

(18.V.). Katastrofa lotnicza nad Morzem Śródziemnym – samolot 

linii EgyptAir (66 ofiar); 6 zabitych Rosjan wskutek wypadku 

autobusu w Osetii Płd. (19.V.). Tymczasowa nowelizacja konstytucji 

w Turcji – umożliwienie pozbawienia immunitetu i stawienia przed 

sądem 183 deputowanych (20.V.). Zamach na japońską piosenkarkę 

j-popową MAYU TOMITĘ w Koganei; dwa ataki rakietowe na 
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szkołę franciszkańską w Aleppo (21.V.). Turcja – powierzenie misji 

tworzenia rządu BINALEMU YILDIRIMOWI (22.V.). 17 ofiar 

pożaru szkolnego internatu w Chiang Rai w Tajlandii (23.V.). 

Początek stopniowej ewakuacji uchodźców z obozu Idomeni           

przy granicy z Macedonia przez greckie służby; spotkanie 

FRANCISZEK-imam uniwersytetu Al-Azhar, szejk AHMED AL-

TAYYEB (24.V.). Uwolnienie NADII SAWCZENKO, ukraińskiej 

nawigatorki przez Rosję w zamian za 2 żołnierzy rosyjskiego 

wywiadu GRU; zapowiedź strajku we wszystkich 19 francuskich 

elektrowniach atomowych w związku z planowaną reformą prawa 

pracy (25.V.). Ok. 30 ofiar katastrofy morskiej łodzi z imigrantami 

na Morzu Śródziemnym (26.V.). Incydent na Morzu Żółtym – 

ostrzelanie dwóch jednostek morskich KRL-D przez okręty 

południowokoreańskie (27.V.). Porażenie piorunem 35 osób w 

Hoppstadten w Nadrenii-Palatynacie w Niemczech (28.V.). 17 ofiar 

pożaru w nielegalnym domu opieki w Litkach na Ukrainie; śmierć  

5 ukraińskich żołnierzy i dwóch separatystów w walkach na wsch. 

Ukrainy (29.V.). 22 zabitych wskutek starć nigeryjskiej policji z 

biafrańskimi separatystami (30.V.). 17 ofiar wybuchu i pożaru 

składu amunicji w indyjskim stanie Maharasztra (31.V.). Otwarcie 

w Alpach najdłuższego tunelu kolejowego – Gotthard-Basistunnel 

(57 km); samobójczy zamach bombowy pod hotelem Ambassador   

w Mogadiszu (15 ofiar); 6 ofiar powodzi w Bawarii (1.VI.).               

9 utonięć wskutek przewrócenia się amerykańskiego transportera 

opancerzonego na terenie bazy Fort Hood w Teksasie (2.VI.). 

Śmierć MUHAMMADA ALEGO, słynnego amerykańskiego 

boksera; kilkadziesiąt ofiar nalotów syryjskiego lotnictwa na 

Aleppo; pierwsze loty bojowe amerykańskiego lotnictwa z Morza 

Śródziemnego na bazy dżihadystów na Bliskim Wschodzie; 

porażenie piorunem 51 osób podczas niemieckiego festiwalu      

Rock am Ring (3.VI.). Marsz „Wszyscy dla Wolności” w Polsce           

z udziałem byłych prezydentów (4.VI.). Strzelanina w kazachskim 

Aktobe (17 ofiar); wypadek autokarowy w Turcji –  14 ofiar (5.VI.). 

Nalot syryjskich sił rządowych na targowisko w Al-Aszara (17 

zabitych) – (6.VI.). Zamach bombowy w Stambule – 7 zabitych 

(7.VI.). Dyskwalifikacja MARII SZARAPOWEJ na okres 2 lat 

ogłoszona przez Międzynarodową Federację Tenisową (8.VI.). 

Rekomendacja nazw pierwiastków: liczba atomowa – 113 

(ununtrium – nihonium), 115 (ununpentium – moscovium), 117 

(ununseptium – tennessine), 118 (ununoctium – oganesson) – 

(9.VI.). XV Mistrzostwa Europy w piłce nożnej we Francji 

(uczestnicy: Albania, Anglia, Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, 

Francja, Hiszpania, Irlandia, Irlandia Płn., Islandia, Niemcy, 

Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, 

Szwecja, Turcja, Ukraina, Walia, Węgry, Włochy; 1.Portugalia,         

2.Francja, 3.Niemcy, Walia) – (10.VI.-10.VII.). Zamieszki przed 

meczem Anglia-Rosja wywołane przez angielskich i rosyjskich 

pseudokibiców (11.VI.). 49 ofiar w klubie nocnym Pulse w Orlando 

wskutek strzelaniny (12.VI.). Zakup przez Microsoft serwisu 

społecznościowego Linkedln za 26 200 000 000 dolarów (13.VI.). 
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Ostrzeżenie UEFA dla Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej przed 

dalszymi wykroczeniami pseudokibiców – 150 000 euro kary, 

dyskwalifikacja w zawieszeniu (14.VI.). Odsłonięcie 80-metrowej 

statui KRZYSZTOFA KOLUMBA w Puerto Rico (15.VI.). Zamach 

na posłankę Partii Pracy, HELEN JOANNE COX w Birstall k/Leeds 

(16.VI.). Atak Boko Haram na Kuda w Nigerii (18 ofiar); MKOL – 

podtrzymanie zakazu udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Rio      

de Janeiro dla rosyjskich lekkoatletów pod zarzutem różnych afer 

dopingowych (17.VI.). 25 ofiar dreszczów monsunowych w płd. 

Chinach (18.VI.). Pierwsza kobieta – burmistrzem Rzymu 

(VIRGINIA RAGGI); 14 ofiar wywrotki łodzi podczas burzy           

na jeziorze Siamooziero; starcia między policją a związkiem 

zawodowym na płd. Meksyku (6 zabitych); 47 ofiar lawiny błotnej 

na indonezyjskiej Jawie (19.VI.). 12 ofiar wybuchu minibusa            

w Kabulu (20.VI.). Eksplozja magazynu broni w Gasr Garabulli     

w Libii (29 ofiar); zamach bombowy w Jordanii przy granicy z 

Syrią (6 ofiar); 5 zabitych w wypadku autokarowym w Serbii; 

skazanie byłego wiceprezydenta Dem. Rep. Konga, JEANA-

PIERRE’A BEMBĘ GOMBO na 18 lat więzienia za zbrodnie 

wojenne i przeciw ludzkości; przywrócenie powszechnego poboru 

do wojska na Litwie (21.VI.). 120 zabitych podczas uderzeń 

piorunów w Indiach; naloty lotnictwa syryjskiego na dżihadystów 

pod Rakką (25 ofiar); utworzenie sił gwardii narodowej w Rosji – 

tzw. Rosgwardia (22.VI.). Referendum w Wlk. Brytanii za 

pozostaniem lub nie w UE – tzw. Brexit (51,9% przeciw pozostaniu, 

48,1% za pozostaniem, przeciwko wyjściu z UE – Szkocja, Londyn i 

Irlandia Płn., za wyjściem z UE – Anglia, Walia i Gibraltar);     

pokój kończący wojnę domową w Kolumbii podpisany w Hawanie; 

marsz przeciwko reformie prawa pracy w Paryżu – zatrzymanie     

113 manifestantów; trzęsienie ziemi we włoskiej Ligurii (23.VI.). 

Zapowiedź dymisji premiera Wlk. Brytanii, CAMERONA (24.VI.). 

Powodzie w amerykańskim stanie Wirginia Zach. – 24 ofiary; atak 

talibów na hotel w Mogadiszu – 11 ofiar; tornado w prowincji 

Jiangsu w Chinach (ok. 100 zabitych); przedterminowe wybory 

parlamentarne w Hiszpanii – zwycięstwo Konserwatywnej Partii 

Ludowej (25.VI.). GUDNI JOHANNESSON prezydentem Islandii 

(do dzisiaj). Wypadek autobusowy w prowincji Hunan w Chinach 

(30 ofiar); 17 ofiar katastrofy śmigłowca w Kolumbii; schwytanie 

ERNESTO FAZZALAREGO, ważnego członka kalabryjskiej 

organizacji przestępczej we Włoszech (26.VI.). 35 ofiar w atakach 

samobójczych w Al-Mukalli na płd. Jemenu (27.VI.). Zamach 

bombowy w meczecie Abu Ghurajb w środkowym Iraku (12 ofiar); 

samobójcze ataki na lotnisku w Stambule (45 ofiar); zamachy na 

granicy libańsko-syryjskiej w wiosce Kaa (13 zabitych) – (28.VI.). 

Zatrzymanie 39 osób związanych z przemytem imigrantów na szlaku 

bałkańskim; test najnowszego silnika rakietowego NASA do misji 

dalekiej eksploracji kosmosu przewidzianej na kwiecień 2023 r. 

(29.VI.). RODRIGO DUTERTE prezydentem Filipin (do dzisiaj). 

250 ofiar wśród dżihadystów pod Faludżą w Iraku (30.VI.). 

Unieważnienie II tury wyborów prezydenckich w Austrii pod 
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zarzutem nieprawidłowości; strzały w Dhace w Bangladeszu (dwie 

ofiary); wybuch na poligonie w parku narodowym Hortobagy na 

Węgrzech – 4 zabitych (1.VII.). 26 ofiar wypadku drogowego w 

Chinach; odbicie budynku restauracji w Dhace przez siły specjalne 

(20 ofiar); zabicie czołowych wodzów Państwa Islamskiego, 

BASIMA MUHAMMADA AL-BADŻARIEGO i HATIMA TALIBA 

AL-HAMDUNIEGO przez amerykańskie naloty (2.VII.). 250 ofiar 

samobójczego zamachu bombowego w Bagdadzie dokonanego przez 

dżihadystów; 30 zabitych podczas ulewnych deszczy monsunowych 

w Pakistanie (3.VII.). 186 zabitych w wyniku ulewnych deszczy           

w dorzeczu Jangcy; skazanie LING JINHUA, byłego doradcy 

poprzedniego prezydenta Chin na dożywocie za korupcję i 

nadużycie władzy; aresztowanie 38 osób z gangu przemytników 

imigrantów we Włoszech; samobójcze zamachy bombowe w 

Medynie – 4 ofiary i w Dżuddzie pod konsulatem USA – 1 ofiara 

(4.VII.). 16 zabitych w zamachu bombowym w Al-Hasaka na płn-

wsch. Syrii; katastrofa śmigłowca w Turcji (7 zabitych); upadek 

amerykańskiego drona bojowego MQ-9 Reaper w Syrii (5.VII.). 

Wyrok 6 lat więzienia za morderstwo swojej partnerki REEVY 

STENKAMP dla sportowca OSCARA PISTORIUSA wydany przez 

Sąd Najwyższy RPA (6.VII.). 35 zabitych w wyniku zamachu na 

szyickie Mauzoleum SAJIDA MOHAMMEDA BIN ALI AL-HADI w 

Baladzie k/Bagdadu; 5 zabitych policjantów w Dallas wskutek ataku 

snajperskiego podczas demonstracji (7.VII.). Ewakuacja 15 tys. 

osób na Tajwanie wobec nadejścia tajfunu Nepartak (8.VII.).    

fiasko próby rakietowej KRL-D; odkrycie nietypowej planety HD 

131399Ab na której niebie są aż 3 słońca, czego skutkiem może     

być prawie nieustanny dzień (zespół astronomów z USA, Niemiec      

i Francji) – (9.VII.). Wybudowanie repliki Arki Noego w USA – 155 

m długości, 15 m wysokości, 26 m szerokości; protesty przeciwko 

brutalności policji amerykańskiej w Saint Paul w Minnesocie 

(10.VII.). Starcia w Kaszmirze (23 ofiary); katastrofa samolotu 

transportowego Hercules w Montijo w Portugalii – 3 ofiary; 

uznanie za bezzasadne roszczeń ChRL do Morza Południowo-

chińskiego przez Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze (11.VII.). 

Zderzenie pociągów w płd. Włoszech w Apulii – 27 zabitych 

(12.VII.). Zamach bombowy na przedmieściach Bagdadu (7 ofiar) – 

(13.VII.). THERESA MAY premierem Wielkiej Brytanii (do dzisiaj). 

Zamach terrorystyczny w Nicei (84 ofiary), przedłużenie stanu 

wyjątkowego we Francji o 3 miesiące; zabicie OMARA CZECZENA 

tzw. min. wojny w Państwie Islamskim wskutek walk w Mosulu 

(14.VII.). Nieudany wojskowy zamach stanu w Turcji – ogłoszenie 

stanu wyjątkowego (265 ofiar, 1440 rannych); uznanie małżeństw 

osób tej samej płci przez Kościół Anglikański w Kanadzie; 

zamordowanie pakistańskiej osobowości internetowej QANDEEL 

BALOCH przez jej brata wskutek zastosowania tzw. zabójstwa 

honorowego (15.VII.). Aresztowanie 2745 sędziów i prokuratorów 

w Turcji w związku z nieudanym zamachem stanu, żądanie wydania 

FETHULLAHA GULENA, opozycyjnego kaznodziei będącego na 

terytorium USA przez władze Turcji (16.VII.). Zastrzelenie trzech 
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policjantów w Baton Rouge w stanie Luizjana – eskalacja przemocy 

wobec kolejnego zastrzelenia czarnoskórego Amerykanina (17.VII.). 

Zamach samobójczy w Al-Mukalla w Jemenie (9 ofiar); strzelanina 

w Ałma-Acie (6 zabitych); czystki w tureckiej armii (zatrzymanie 

6038 wojskowych) i policji (zwolnienie 8 tys. policjantów) – 

(18.VII.). Amerykańskie i rosyjskie naloty bombowe na płn. Syrię – 

77 ofiar; wypadek autokarowy w Taipei na Tajwanie (26 ofiar); 

ostrzał ukraińskich pozycji przez separatystów w Donbasie –              

7 zabitych żołnierzy; czystki w kancelarii premiera Turcji – 257 

zwolnień, odsunięcie 492 osób od obowiązków w urzędzie ds. 

religijnych (19.VII.). Atak terrorystyczny na bazę sił wojskowych 

Mali w Nampala (17 zabitych); śmierć dziennikarza PAWŁA 

SZARAMIETA w wyniku wybuchu samochodu-pułapki w Kijowie; 

oskarżenie 99 generałów w Turcji o zorganizowanie wojskowego 

zamachu stanu – czystki w oświacie (zamknięcie 626 szkół oraz 

zwolnienie 6,5 tys. nauczycieli) – (20.VII.). 43 ofiary nalotów 

lotnictwa rządowego w Syrii; gwałtowne starcia w Erewaniu – 

aresztowanie kilkudziesięciu osób; częściowe zawieszenie przez 

Turcję Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z powodu stanu 

wyjątkowego; wykluczenie 68 rosyjskich lekkoatletów z Igrzysk 

Olimpijskich w Rio de Janeiro przez Trybunał Arbitrażowy ds. 

Sportu w Lozannie – kwestia dopingu w sporcie (21.VII.). 9 ofiar 

ataku islamskiego terrorysty w Monachium – stan nadzwyczajny        

w mieście; aresztowanie 300 członków Gwardii Prezydenckiej           

w Turcji (22.VII.). 80 ofiar samobójczego zamachu bombowego          

w Kabulu (23.VII.). 12 ofiar zamachu bombowego w Bagdadzie; 

atak terrorystyczny w Ansbach w Bawarii (1 ofiara, 12 rannych); 

protesty przeciwko odchodzeniu od republikańskich tradycji Turcji; 

strzelanina w Bastrop w Teksasie (4 zabitych) – (24.VII.). Atak 

nożownika w Sagamihara w Japonii – 19 ofiar; operacja przeciw 

szajce przemytników ludzi – zatrzymanie 17 osób w Niemczech, 

Austrii i na Węgrzech; nakaz aresztowania 42 dziennikarzy              

w Turcji, zwolnienie 211 pracowników Turkish Airlines (25.VII.). 

Dwa zamachy bombowe na lotnisku w Mogadiszu (8 ofiar); atak 

dwóch nożowników na kościół w Saint-Etienne-du-Rouvray 

(zamordowanie księdza katolickiego podczas mszy);  zwolnienie   

1,1 tys. pracowników instytucji religijnych w Turcji wskutek sankcji 

po nieudanym wojskowym zamachu stanu; zakończenie pierwszej  

dziejach podróży dookoła świata samolotu o napędzie słonecznym 

Solar Impulse 2 (BERTRAND PICCARD) – (26.VII.). 44 ofiary 

zamachu bombowego w Al-Kamiszli w Syrii; HILLARY CLINTON 

pierwszą w historii USA kobietą mającą nominację na prezydenta 

(27.VII.). PEDRO PAULO KUCZYNSKI prezydentem Peru               

(do dzisiaj). Zamknięcie 3 agencji prasowych, 16 kanałów tv, 45 

dzienników, 23 stacji radiowych, 15 magazynów, 29 wydawnictw 

oraz firm dystrybucyjnych w Turcji; zapowiedź powołania we 

Francji Gwardii Narodowej (28.VII.). Ponad 90 ofiar w wyniku 

powodzi w Nepalu i Indiach (29.VII.). Śmierć 35 kurdyjskich 

bojowników w ataku na turecką bazę w Hakkari; 16 ofiar wskutek 

katastrofy balonu w Teksasie k/Lockhart (30.VII.). Strzelanina w 
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Austin (Teksas) – 1 ofiara; demonstracja poparcia dla władz Turcji 

w Kolonii; zapowiedź regulacji długości i szerokości geograficznej 

Australii na skutek przesuwania się kontynentu (31.VII.). Pierwsze 

naloty amerykańskie na siły dżihadystów w Libii pod Syrtą; Syria: 

zestrzelenie rosyjskiego śmigłowca wojskowego (5 ofiar); Armenia: 

47 aresztowań w związku z zajęciem komendy policji w Erewaniu 

(1.VIII.). 22 ofiary zamachu bombowego w Benghazi; odkrycie 

cmentarzyska z czasów antycznych w Atenach (2.VIII.). Zamach 

nożownika w Londynie (1 ofiara); zgoda na produkcję nowej wersji 

bomby termojądrowej B61-12 w USA (3.VIII.). Zatrzymanie 20 

członków Państwa Islamskiego przez turecką policję w Adanie; atak 

na turystów w prowincji Herat w Afganistanie – 6 lekko rannych 

(4.VIII.). Igrzyska XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro (zwycięzca 

maratonu: KIPCHOGE (Kenia), klasyfikacja medalowa: 1.USA (46 

złotych, 37 srebrnych, 38 brązowych, łącznie 121 medali), 2.Wielka 

Brytania (27 złotych, 23 srebrne, 17 brązowych, łącznie 67 medali), 

3.ChRL (26 złotych, 18 srebrnych, 26 brązowych, łącznie 70 

medali) – (5-21.VIII.). Zabicie przywódcy Państwa Islamskiego      

na płw. Synaj, ABU DUAA AL-ANSARIEGO przez atak egipskiej 

armii (5.VIII.). Pożar baru La Cuba Libre w Rouen – 13 ofiar; 

napad terrorystyczny w Charleroi – 2 ranne policjantki, nieudany 

zamach na przywódcę Ługańskiej Republiki Ludowej, IGORA 

PŁOTNICKIEGO w Ługańsku (6.VIII.). 100 ofiar protestów w 

Etiopii; lawiny błotne w stanie Puebla i Veracruz w Meksyku        

(38 ofiar); gwałtowne ulewy i powodzie w stolicy Macedonii, Skopje 

(ponad 20 zabitych); aresztowanie ok. 90 członków personelu             

sił specjalnych w Turcji (7.VIII.). EVARISTO CARVALHO 

prezydentem Wysp Świętego Tomasza i Książęca (do dzisiaj). 

Zamach bombowy koło szpitala w Kwecie w Pakistanie – 70 ofiar; 

katastrofa śmigłowca w Nepalu – 7 ofiar (8.VIII.). Syria: 

zniszczenie rezerwatu archeologicznego Tal Ajaja przez żołnierzy 

Państwa Islamskiego (9.VIII.). Pożar ośrodka dla uchodźców w 

Witzenhausen w Niemczech (23 rannych); ataki bombowe w płd-

wsch. Turcji (8 ofiar) – (10.VIII.). Wybuch w elektrowni Dangyang 

w ChRL (21 ofiar); użycie broni chemicznej przez syryjskie siły 

rządowe w walkach w Aleppo (3 ofiary) – (11.VIII.). Zamach 

bombowy w Tajlandii – 4 ofiary; odkrycie kanionów wypełnionych 

ciekłym węglowodorem na księżycu Saturna, Tytana przez sondę 

kosmiczną Cassini (12.VIII.). 10 zabitych podczas saudyjskiego 

nalotu bombowego w Jemenie; demonstracje przeciwko przemocy 

wobec kobiet w Peru; atak terrorystyczny na pasażerów pociągu       

w Salez w Szwajcarii – 6 rannych (13.VIII.). 70 ofiar podczas 

nalotów syryjskich i rosyjskich w Aleppo; zamach bombowy              

w Atmeh w Syrii (14 ofiar); zamach na imama w nowojorskiej 

dzielnicy Queens (14.VIII.). 33 zabitych wskutek wypadku autokaru 

w Nepalu; zbombardowanie szpitalu w Jemenie – 15 ofiar; starcia 

na tle rasowym w Milwaukee; zamach bombowy w Diyarbakir –       

6 zabitych (15.VIII.). Zderzenie statków w Zat. Sarońskiej – dwie 

ofiary; transport więźniów z bazy wojskowej USA na Guantanamo 

do ZEA (16.VIII.). Zwolnienie 2 tys. funkcjonariuszy policji i 100 
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żołnierzy na mocy dekretu w Turcji; katastrofa kolejowa we Francji 

blisko Montpellier (ponad 60 rannych) – (17.VIII.). Dwa zamachy 

bombowe na komisariaty policji w Turcji (2 ofiary, 257 rannych); 

eksplozje samochodów osobowych w Syrcie w Libii (8 ofiar) – 

(18.VIII.). Archeologia: odkrycie 35-kilometrowych fortyfikacji 

blisko krymskiej wioski z okresu starożytności (19.VIII.). Zamach 

terrorystyczny w Gaziantep w Turcji – 50 ofiar; Hunan: otwarcie 

najwyższego i najdłuższego szklanego mostu na świecie w Parku 

Narodowym Zhangjiajie – 430 m długości, 6 m szerokości 

(20.VIII.). Podwójny atak samobójczy w Gaalkacyo w Somalii –

ponad 20 ofiar; udana operacja usunięcia 40 noży z żołądka w 

indyjskim stanie Amritsar (21.VIII.). Atak nożownika w autobusie      

w Brukseli (3 rannych); plan rozmieszczenia w bazie wojskowej      

w Iwakuni myśliwców wielozadaniowych F-35 przez USA (22.VIII.). 

Bombardowanie Aleppo w Syrii – 300 ofiar; odkrycie największej 

perły na świecie – 34 kg, 61 cm długości i 30 cm szerokości 

(Filipiny); wybuch samochodu-pułapki w Kadżara w Iraku – 18 

ofiar (23.VIII.). Trzęsienie ziemi we Włoszech – 120 ofiar, ruina 

miast Accumoli, Amatrice, Posta, Arquata del Tronto; atak na 

budynek Amerykańskiego Uniwersytetu w Kabulu – 7 ofiar; układ 

pokojowy w Kolumbii kończący wojnę domową trwającą od lat      

60-tych; początek budowy muru na granicy norwesko-rosyjskiej 

(24.VIII.). 3 ofiary w Toronto zastrzelone z kuszy; potwierdzenie 

istnienia planety Proxima B podobnej do Ziemi (25.VIII.).      

Zamach przed komendą policji w Cizre w Turcji (11 ofiar); 

śmiertelne pobicie wicemin. spr. wewnętrznych Boliwii, RODOLFO 

ILLANESA przez górników; otwarcie najdłuższego wiszącego mostu 

kolejowego na świecie – Most Yavuz Sultan Selim w Stambule o 

długości 1875 m, szerokości 59 m (26.VIII.). 17 ofiar w pożarze 

magazynu drukarni w Moskwie; pierwszy bliski przelot nad górną 

warstwą atmosfery Jowisza – sonda Juno (27.VIII.). Ucieczka 23 

więźniów z więzienia Lanao del Sur na płd. Filipin; przejęcie Al-

Amarna i Ajn al-Bajda przez syryjskich rebeliantów z rąk Kurdów 

(28.VIII.). 71 ofiar w ośrodku wojskowym w Adenie w Jemenie;      

18 zabitych w ataku terrorystycznym w Ain al-Tamer w Iraku 

(29.VIII.). Eksplozja w pobliżu chińskiej ambasady w Biszkeku –       

1 ofiara; śmierć rzecznika prasowego Państwa Islamskiego,        

ABU MOHAMEDA AL-ADNANI blisko Aleppo w wyniku zamachu 

(30.VIII.). Nalot bombowy na prowincję Sada w płn. Jemenie – 16 

ofiar; odwołanie z funkcji prezydent Brazylii, ROUSSEFF w wyniku 

impeachmentu, z/a MICHEL TEMER (31.VIII.). Gwałtowne starcia 

w Libreville na tle oprotestowanych wyborów prezydenckich; 

demonstracje antyprezydenckie w Caracas; zniszczenie satelity 

Amos 6 wskutek wybuchu podczas próby bezzałogowej rakiety 

Falcon 9 (1.IX.). Śmierć prezydenta Uzbekistanu, KARIMOWA; 

zamachy bombowe w Bagdadzie – 15 ofiar; atak na chrześcijan w 

płn-wsch. Pakistanie (prowincja Peszawar – 17 ofiar); eksplozja      

w Davao podczas wizyty prezydenta Filipin (14 zabitych) – (2.IX.). 

Atak Boko Haram na nigeryjską wieś Toumour – 5 ofiar; odkrycie 

rozległych pozostałości po cywilizacji Angkor w Kambodży (3.IX.). 
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Kanonizacja MATKI TERESY Z KALKUTY w Rzymie; wypadek 

drogowy na południu Afganistanu – 36 ofiar; litewska pomoc 

wojskowa dla ukraińskich sił rządowych (4.IX.). Zamachy bombowe 

w Kabulu – 24 ofiary; 48 zabitych w zamachach w Syrii wobec 

działań Państwa Islamskiego; akcja protestacyjna handlowców i 

kierowców ciężarówek w Calais (5.IX.). Zamach bombowy w 

Bagdadzie (12 ofiar); nalot syryjskich śmigłowców z użyciem bomb 

beczkowych z chlorem w Aleppo; zwodowanie najdroższego okrętu 

wojennego świata, niszczyciela USS Zumwalt (5 000 000 000 

dolarów) – (6.IX.). Operacja antyterrorystyczna w Dagestanie –      

6 ofiar wraz z przywódcą MAGOMEDEM CHALIMBEKOWEM; 

katastrofa śmigłowca ratunkowego w środkowej Słowacji (4 ofiary); 

początek uwalniania 169 więźniów politycznych przez syryjski reżim 

w zamian za wydanie zwłok 5 rosyjskich żołnierzy; śmierć min. 

informacji Państwa Islamskiego, WAILA ADILA HASANA 

SALMANA AL-FAJADA w ataku sił koalicji pod Rakką w Syrii 

(7.IX.). Naloty izraelskie w Syrii; kryzys rządowy w Armenii; 

SZAWKAT MIRZIJOJEW p.o. prezydenta Uzbekistanu (8.IX.). 

Katastrofa kolejowa na płn-zach. Hiszpanii (4 ofiary); 31 rannych 

wypadku drogowego na włoskiej Sardynii; demonstracje ludności 

irańskiej przeciwko rodzinie Saudów; podpisanie dekretu w sprawie 

przygotowań do integracji z Rosją przez prezydenta Naddniestrza, 

JEWGIENIJA SZEWCZUKA (9.IX.). Naloty bombowe na Aleppo      

w wykonaniu rosyjskiego lotnictwa – ok. 100 ofiar; wielki pożar w 

fabryce opakowań na płn. od Dhaki – 25 ofiar; dwa zamachy 

bombowe w Bagdadzie (10 zabitych); AMANCIO ORTEGA 

najbogatszym człowiekiem na świecie – 79 500 000 000 dolarów; 

podział Cypru na dwie strefy czasowe (10.IX.). 10 ofiar wśród 

jemeńskich żołnierzy w zamachu w okręgu Al-Wadie; zwycięstwo       

w wyborach parlamentarnych konserwatywnej Chorwackiej 

Wspólnoty Demokratycznej (11.IX.). Powódź w KRL-D (133 ofiary); 

19 rannych w zamachu bombowym w Wan w Turcji (12.IX.). 

Raport: 301 tys. ofiar wojny domowej w Syrii od 2011 r.; izraelski 

satelita szpiegowski Ofek-11 na orbicie w związku z irańskim 

programem atomowym (13.IX.). Zawieszenie broni w Donbasie; 

Słoweniec ALEKSANDER ČEFERIN nowym prezydentem FIFA;  

24 rannych w wyniku wypadku autobusu pod Barceloną (14.IX.).  

23 ofiary nalotu bombowego na Al-Majadin we wsch. Syrii; 6 ofiar 

katastrofy kolejowej w Pakistanie w pobliżu Multan; eksplozja 

granatu w więzieniu San Juan de Los Morros w Wenezueli – trzy 

ofiary; 10-letni pakiet pomocy wojskowej USA dla Izraela; 20 

miesięcy więzienia dla byłego min. pracy Albanii SPIRO KSERY; 

umieszczenie drugiego kosmicznego modułu na orbicie przez ChRL 

(15.IX.). Eksplozja gazu w Dijon we Francji – 20 rannych; raport 

ONZ: 1 mln imigrantów wskutek wojny domowej w Sudanie Płd. 

(16.IX.). 62 ofiary nalotu bombowego koalicji na cele w Syrii; 

eksplozja w Nowym Jorku – 29 rannych (17.IX.). Atak islamistów  

na bazę indyjskiej armii w Uri w Kaszmirze (21 ofiar); wypadek 

łodzi na rzecze Menam w Tajlandii (13 zabitych); zwycięstwo partii 

Jedna Rosja w wyborach parlamentarnych w Rosji; operacja 
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antyterrorystyczna w Turcji – zatrzymanie 40 cudzoziemców 

(18.IX.). Antyrządowe manifestacje w Kinszasie (17 ofiar); udany 

test silnika rakietowego dużej mocy do wynoszenia satelity na orbitę 

w KRL-D; 6 zabitych w ataku Boko Haram na drodze z Damboa    

do Maiduguri w Nigerii (19.IX.). Początek budowy żelbetowego 

muru o wysokości 4 m chroniącego w Calais dostępu do drogi, 

portu i tunelu pod kanałem La Manche; katastrofa samolotu 

szpiegowskiego U-2 Dragon Lady na płn. od Sacramento (20.IX.). 

42 zabitych w wypadku łodzi u wybrzeży Egiptu; zamieszki na tle 

rasowym w Charlotte w stanie Karolina Północna – kilkanaście 

osób rannych; porozumienie w Mińsku o wycofaniu oddziałów 

wojskowych i sprzętu z 3 stref na linii rozdziału między ukraińskimi 

siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami w Donbasie 

(21.IX.). Utworzenie specjalnej jednostki antyterrorystycznej          

w Portugalii; 45 zabitych w nalocie bombowym w Aleppo; USA: 

kolejna noc zamieszek w Charlotte – 9 rannych (22.IX.). Kradzież 

500 milionów kont użytkowników Yahoo! przez hakerów; umowa 

francusko-indyjska o sprzedaży 36 myśliwców Dassault Rafale; 

Brazylia: sprzedaż 90% aktywów firmy Nova Transportadora do 

Sudeste (gazociągi) za 5 190 000 000 dolarów dla Kanady, 10 ofiar 

starć z policją w Kanandze; 91 zabitych w wyniku bombardowań    

w Aleppo (23.IX.). 2 ataki samobójcze w Tikricie w Iraku – 18 ofiar; 

zakaz używania plastikowych kubków, sztućców i talerzy we 

Francji; 47 zabitych podczas bombardowań Aleppo (24.IX.). 6 ofiar 

zamachu bombowego w Bagdadzie; strzelanina w Baltimore:    

ośmiu rannych; zakończenie referendum w sprawie ustanowienia 

9.I. świętem narodowym bośniackich Serbów (25.IX.). Referendum 

konstytucyjne w Azerbejdżanie w związku z zatwierdzeniem 29 

poprawek do konstytucji i wzmocnieniem uprawnień prezydenta 

(26.IX.). 18 ofiar eksplozji gazu w Shizuishan w ChRL; 12 zabitych 

w wyniku zamachu w Kunduzie w Afganistanie (27.IX.). Atak 

amerykańskiego drona na pozycje talibów we wsch. Afganistanie – 

21 ofiar; katastrofa śmigłowca nad przełęczą Św. Gotharda                

w Szwajcarii – 2 ofiary (28.IX.). 35 ofiar podrobionego alkoholu         

na Ukrainie; wypadek kolejowy w Nowym Jorku – 1 ofiara; zakaz 

emisji dla 12 kanałów tv w Turcji; sensacja archeologiczna – 

znalezienie 17 grobów etruskich w Vulci k/Rzymu (29.IX.). Koniec 

misji sondy kosmicznej Rosetta na komecie 67P/Czuriumow-

Gierasimienko; zakaz noszenia burek w Bułgarii; pożar szpitala      

w Bochum (2 ofiary); incydent na przejściu granicznym 

palestyńsko-izraelskim – zastrzelenie uzbrojonego Palestyńczyka 

(30.IX). Atak kartelu narkotykowego na konwój wojskowy w stanie 

Sinaloa w Meksyku – 5 ofiar; atak terrorystyczny na restaurację w 

Mogadiszu (3 zabitych); 90 rannych w eksplozji gazu w okolicach 

Malagi; napad terrorystów w pobliżu Al-Arisz na płw. Synaj (5 

ofiar); starcia koło obozowiska imigrantów w Calais (1.X.). 

Odrzucenie porozumienia pokojowego z partyzantami w Kolumbii    

w wyniku referendum; referendum na Węgrzech w sprawie 

obowiązkowych kwot relokacji imigrantów w UE – 98% przeciwko 

(2.X.). 32 ofiary samobójczego zamachu na kurdyjskie wesele pod 
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Al-Hasaka; Turcja: przedłużenie o 90 dni stanu wyjątkowego; 

manifestacja w Warszawie przeciwko projektowi całkowicie 

zabraniającemu przerywania ciąży (3.X.). KERSTI KALJULAID 

prezydentem Estonii (do dzisiaj). Zatwierdzenie światowego 

porozumienia klimatycznego przez Parlament Europejski; uderzenie 

śmigłowca w szkołę na wyspie Borneo – 22 rannych (4.X.). 

Rozporządzenie o wstrzymaniu porozumienia między Rosją a USA    

o współpracy w badaniach naukowych w sferze jądrowej i 

energetycznej; atak nożownika w Brukseli (2 rannych) – (5.X.). 

Zamach bombowy na wioskę Atme na pograniczu turecko-syryjskim 

(29 ofiar); wybuch bomby w Stambule – 10 ofiar; zarządzenie 

ćwiczeń obrony cywilnej w Rosji (6.X.). Zamach bombowy w 

Ankarze (2 ofiary); wygrana islamistycznej Partii Sprawiedliwości i 

Rozwoju w wyborach parlamentarnych w Maroku; informacja 

Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Nuklearnego w USA o 

przeprowadzeniu udanej próby z 2 bombami termojądrowymi (7.X.). 

140 ofiar nalotu bombowego w Jemenie; zwycięstwo partii 

Gruzińskie Marzenie-Demokratyczna Gruzja w wyborach 

parlamentarnych w Gruzji; zawieszenie wydawania węgierskiego 

dziennika „Népszabadság” (8.X.). 17 ofiar wybuchu samochodu-

pułapki w Durak w Turcji; 29 rannych wykolejenia pociągu w New 

Hyde Park w stanie Nowy Jork; zwycięstwo Litewskiego Związku 

Rolników i Zielonych w wyborach parlamentarnych na Litwie; 

wypadek wojskowego śmigłowca w Afganistanie – 5 ofiar (9.X.). 

Protest przeciwko kierowcom wykonującym usługi Uber w Lizbonie 

(10.X.). Zasadzka talibów na afgańskich żołnierzy – ok. 100 ofiar; 

22 zabitych w Wenzhou wskutek katastrofy budowlanej; atak na 

świątynię w Kabulu – 14 ofiar; starcia w stanie Arakan w Birmie      

(5 ofiar) – (11.X.). Atak na stacje radarowe w Jemenie wskutek 

zaatakowania niszczyciela rakietowego USS Mason przez szyickich 

rebeliantów; awaria prądu w Tokio (12.X.). Wybuch samochodu-

pułapki blisko Bab al-Salam na pograniczu turecko-syryjskim         

(20 ofiar); stan wyjątkowy w obwodzie odeskim na Ukrainie 

wskutek opadów deszczu; śmierć RAMY IX, króla Tajlandii     

(13.X.). Odkrycie 50 malowideł skalnych w jaskini w Lekeitio w 

Kraju Basków; odsłonięcie ruin hiszpańskiego miasta Mansilla de 

la Sierra zatopionego 50 lat temu (14.X.). 31 zabitych w zamachu 

bombowym w Bagdadzie; 24 ofiary paniki w Waranasi w Indiach; 

katastrofa budowlana we Francji – 4 ofiary (15.X.). Samobójczy 

zamach bombowy w Gaziantep (3 ofiary); początek ofensywy sił 

irackich w kierunku Mosulu (16.X.). Walki gangów w więzieniu w 

Porto Velho i w Boa Vista w Brazylii – 17 ofiar; pożar i wybuch w 

zakładach chemicznych BASF w Ludwigshafen (2 ofiary); początek 

misji chińskiego statku kosmicznego Shenzhou 11 (17.X.). Pożar 

prywatnego szpitala w Bhubaneswar (23 ofiary); rezolucja ONZ       

dot. ochrony dziedzictwa kulturowego Palestyny i odrębnego 

charakteru Jerozolimy Wschodniej – pomysł Algierii, Egiptu, 

Libanu, Maroka, Omanu, Kataru i Sudanu (18.X.). Protesty przed 

ambasadą USA w Manili; wyrok śmierci dla saudyjskiego księcia 

TURKI BIN SAUDA AL-KABIRA za zabójstwo; misja ExoMars – 
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lądownik Schiaparelli na powierzchni planety (19.X.). Wizyta 

prezydenta Filipin, DUTERTE w ChRL – ogłoszenie separacji od 

USA w sprawach wojskowych (20.X.). Katastrofa kolejowa w 

Kamerunie (55 zabitych); wypadek śmigłowca na płw. Jamał – 19 

ofiar; zamknięcie lotniska City z powodu alarmu chemicznego; 

zabójstwo 284 mężczyzn przez bojowników Państwa Islamskiego w 

okolicach Mosulu (21.X.). Światowa Konferencja Robotów w 

Pekinie; ucieczka ponad 170 więźniów z zakładu karnego na zach. 

wybrzeżu Haiti – Arcahaie (22.X.). Wypadek autokaru w Desert  

Hot Springs (13 ofiar); operacja antyterrorystyczna w Niżnym 

Nowogrodzie k/Moskwy (23.X.). Calais: początek ewakuacji 

obozowiska imigrantów; 5 ofiar katastrofy lotniczej na Malcie 

(24.X.). 59 zabitych podczas nocnego ataku na szkołę policyjną w 

Kwecie w Pakistanie; atak dżihadystów na hotel w Manderze – 12 

zabitych; początek impeachmentu prezydenta Wenezueli MADURO; 

początek budowy nowego ogrodzenia przeciw fali uchodźców na 

granicy węgiersko-serbskiej (25.X.). 6 nalotów na dwie syryjskie 

szkoły w Has – 22 ofiary (26.X.). Amerykańskie naloty bezzałogowe 

na wsch. Afganistanu – śmierć dowódców Al-Kaidy, FARUKA     

AL-KATANIEGO i BILALA AL-UTABIEGO (27.X.). Utworzenie 

największego na świecie rezerwatu morskiego u wybrzeży 

Antarktydy – 12% Oceanu Antarktycznego, 1,55 mln km kw. – 

porozumienie 24 państw i UE (28.X.). Pożar samolotu 

pasażerskiego na lotnisku w Chicago – kilkanaście ofiar; wybory 

parlamentarne w Islandii – zwycięstwo Partii Niepodległości 

(29.X.). Podpisanie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej 

CETA między UE a Kanadą – zniesienie 99% ceł we wzajemnym 

handlu, większości barier pozataryfowych i liberalizacja handlu 

usługami (30.X.). 22 ofiary powodzi w płd-wsch. Egipcie (31.X.). 

MICHEL AOUN prezydentem Libanu (do dzisiaj). Wybuch gazu w 

kopalni węgla w Czongkingu (15 ofiar); wypadek autokaru w 

Baltimore – 6 zabitych (1.XI.). Pożar w barze karaoke w Hanoi –   

13 ofiar; eksplozja w stoczni złomowej w Gadani w Pakistanie (10 

zabitych) – (2.XI.). 239 utonięć imigrantów u wybrzeży Libii; 30 

ofiar nalotu NATO w prowincji Kunduz w Afganistanie; wypadek 

kolejowy w Karaczi – 17 ofiar (3.XI.). Śmierć 3 amerykańskich 

żołnierzy na południu Jordanii wskutek ostrzału (4.XI.). 100 tys. 

demonstracja antyprezydencka w Seulu; manifestacja 7 tys. Kurdów 

w Kolonii przeciw represjom stosowanym w Turcji (5.XI.). 21 ofiar 

zamachu bombowego w Tikrit i Samarze; zacięte walki pod Rakką z 

Państwem Islamskim (6.XI.). Rezygnacja SAAKASZWILIEGO z 

funkcji gubernatora obwodu odeskiego z powodu akceptacji przez 

władze praktyk korupcyjnych (7.XI.). Wybór DONALDA TRUMPA 

na prezydenta Stanów Zjednoczonych – szok w Ameryce i Europie 

(8.XI.). Wypadek tramwaju w Londynie – 7 ofiar (9.XI.). Atak 

talibów na konsulat Niemiec w Mazar-i-Szarif w Afganistanie         

(2 zabitych); zamach na głównego wojskowego sił Państwa 

Islamskiego CHALEDA AL-MITUITIEGO w Mosulu (10.XI.). 

Otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie (realizacja idei 

z 1791 r.); zamieszki w Waszyngtonie, Baltimore, Filadelfii, Nowym 
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Jorku, Los Angeles, San Francisco, Oakland i Portland przeciw 

prezydentowi-elektowi (11.XI.). 260 tys. demonstracja w Seulu 

przeciwko polityce pani prezydent; 52 ofiary zamachu bombowego 

na dziedzińcu sufickiego sanktuarium szacha BILALA NURANIEGO 

w prowincji Beludżystan w Pakistanie (12.XI.).  Seria 30 trzęsień 

ziemi w Christchurch w Nowej Zelandii; odkrycie wielkiego 

zbiornika wody zmieszanej z częściowo stopioną lawą w Boliwii 

(13.XI.). RUMEN RADEW prezydentem Bułgarii (do dzisiaj). IGOR 

DODON prezydentem Mołdawii (do dzisiaj). 7 zabitych żołnierzy 

pakistańskich na terenie Kaszmiru; kryzys rządowy w Bułgarii 

(14.XI.). Uchylenie wyroku śmierci na byłym prezydencie Egiptu 

MURSIM i unieważnienie 5 wyroków śmierci dla wysokich rangą 

przedstawicieli Bractwa Muzułmańskiego (15.XI.). Początek 

intensywnych nalotów rosyjskiego lotnictwa na Syrię – 72 ataki 

lotnicze w dzielnicy wsch. Aleppo; 4 ofiary samobójczego ataku w 

Kabulu (16.XI.). 30 zabitych w ataku terrorystycznym w Amerijat 

Faludża w Iraku (17.XI.). Aresztowanie 75 profesorów i innych 

pracowników naukowych w Turcji podejrzanych o współudział w 

lipcowej próbie zamachu stanu; 20 ofiar walk w okolicach Ta’izz    

w Jemenie (18.XI.). Odwołanie globalnego stanu nadzwyczajnego w 

związku z epidemią Zika przez WHO; wypadek lotniczy w Elko       

w stanie Nevada (4 zabitych) – (19.XI.). Katastrofa kolejowa w 

Pukhrayan w Indiach (140 ofiar); operacja antyterrorystyczna we 

Francji – zatrzymanie w Marsylii i Strasbourgu; kryzys rządowy w 

Estonii; przeprosiny Konferencji Biskupów Katolickich w Rwandzie 

za rolę Kościoła w ludobójstwie Tutsi i Hutu (20.XI.). 27 ofiar 

zamachu samobójczego w Kabulu; karambol na autostradzie w 

chińskiej prowincji Shanxi (17 ofiar); 20 zabitych w starciach 

między plemionami Al-Kadadifa i Awlad Suleiman w Libii; wypadek 

autokaru w Chattanooga (6 ofiar) – (21.XI.). Zwolnienie bądź 

zawieszenie w obowiązkach prawie 15 tys. urzędników, wojskowych 

i funkcjonariuszy policji w Turcji (22.XI.). Stan klęski żywiołowej w 

Boliwii – największa od 40 lat susza (23.XI.). Zamach w Szomali 

k/Bagdadu (ok. 100 ofiar); zawalenie się platformy na budowie 

nowej chłodni kominowej – 74 ofiary; wybuch samochodu-pułapki     

w Al-Arisz (8 ofiar); liczne pożary w Izraelu (24.XI.). Śmierć 

FIDELA CASTRO – dyktatora Kuby; zderzenie dwóch pociągów 

pasażerskich w prowincji Semnan na płn. Iranu – 36 ofiar (25.XI.). 

10 zabitych w zamachu w Mogadiszu; 260 tys. demonstracja 

antyprezydencka w Seulu (26.XI.). Pożar w nocnym klubie we 

Lwowie – 22 rannych; 54% przeciwko zamknięciu elektrowni 

atomowych w Szwajcarii (27.XI.). Atak nożownika w kampusie 

uniwersyteckim w Columbus w Ohio – 11 rannych; wymiana 

terytoriów między Belgią a Holandią – przekazanie 14 ha ziemi na 

rzecz Holandii w zamian za 3 ha dla Belgii (28.XI.). 71 zabitych        

w katastrofie lotniczej k/Medellin w Kolumbii m.in. piłkarze klubu 

Chapecoense – trzydniowa żałoba narodowa w Brazylii; pożar w 

internacie dla dziewcząt w Adanie; katastrofa górnicza w Polsce     

(8 ofiar) – (29.XI.). 5,6 tys. zabitych w wojnie z narkotykami na 

Filipinach od początku lipca br. (30.XI.). RAMA X (MAHA 
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VAJIRALONGKORN) królem Tajlandii (do dzisiaj). Trzęsienie 

ziemi w Peru, uszkodzenia w prowincji Lampa (1.XII.). Odkrycie 

pozostałości miasta sprzed 7 tys. lat temu w Egipcie; 8 ofiar 

wypadku autobusu w ChRL (2.XII.). 38 zabitych górników wskutek 

wybuchu metanu w kopalniach węgla w prowincji Heilongjiang 

oraz Mongolia Wewnętrzna; demonstracje antyprezydenckie w 

Korei Płd. (3.XII.). 12 ofiar wypadku autokaru na zach. Syberii; 

odrzucenie projektu zmian w konstytucji przez referendum 

konstytucyjne we Włoszech – zapowiedź rezygnacji premiera 

RENZI; 46 ofiar nalotów w Syrii (4.XII.). 11 zabitych w pożarze 

hotelu Regent Plaza w Karaczi; 11 ofiar katastrofy w kopalni w 

prowincji Hubei w ChRL; akt terroru w Kristiansand w Norwegii (2 

ofiary) – (5.XII.). Dymisja premiera Francji, MANUELA VALLSA w 

związku z przystąpieniem do kampanii prezydenckiej, BERNARD 

CAZENEUVE nowym premierem; 15 wyroków śmierci w procesie 

za szpiegostwo na rzecz Iranu w Arabii Saudyjskiej (6.XII.). 102 

ofiary trzęsienia ziemi w stanie Aceh w Indonezji; 55 zabitych w 

nalocie na dżihadystów pod Kaim w płn. Iraku; 48 ofiar katastrofy 

lotniczej pod Havelian w Pakistanie; legalizacja dzikich osiedli 

żydowskich na prywatnych palestyńskich gruntach przez izraelski 

Kneset; 485 000 000 euro kary Komisji Europejskiej na trzy banki – 

Credit Agricole, HSBC, JPMorgan Chase za nielegalne praktyki i 

zmowę (7.XII.). Projekt ustawy o impeachmencie prezydent Korei 

Płd., PARK GEUN-KYE (8.XII.). 56 zabitych i 180 rannych osób w 

zamachu Boko Haram w Madagali w Nigerii; 6 ofiar wśród 

egipskich żołnierzy w zamachu bombowym w Kairze; odsunięcie od 

władzy PARK GEUN-KYE w Korei Płd. wskutek impeachmentu – 

premier HWANG KYO-AHN p.o. prezydenta; raport WADA – 

ponad 1000 sportowców z Rosji na dopingu w latach 2011-2015 

(9.XII.). 160 ofiar zawalenia się świątyni podczas ingresu biskupa w 

Kyo w Nigerii; 40 zabitych jemeńskich żołnierzy w wyniku zamachu 

bombowego w Adenie; 38 ofiar zamachu bombowego w Stambule;    

7 zabitych w eksplozji pociągu z propanem-butanem i propylenem   

w Chitrinie w Bułgarii; Nagrody Nobla (fizyka – 1/3 FREDERICK 

MICHAEL DUNCAN HALDANE (Wielka Brytania), 1/3 JOHN 

MICHAEL KOSTERLITZ (Wielka Brytania), 1/3 DAVID JAMES 

THOULESS (Wielka Brytania), chemia – 1/3 BERNARD LUCAS 

FERINGA (Holandia), 1/3 JEAN-PIERRE SAUVAGE (Francja), 

1/3 JAMES FRASER STODDART (Wielka Brytania), fizjologia i 

medycyna – YOSHINARI OSUMI (Japonia), literatura – BOB 

DYLAN (USA), pokojowa – JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 

(Kolumbia), ekonomia – 1/2 OLIVER HART (Wielka Brytania),      

1/2 BENGT ROBERT HOLMSTRÖM (Finlandia)) – (10.XII.).       

30 zabitych w wypadku cysterny z gazem w Kenii; 25 ofiar i 49 

rannych w eksplozji w pobliżu koptyjskiego kościoła w Kairze; 16 

ofiar w zamachu bombowym w Mogadiszu; 8 ofiar w Faludży w 

wyniku zamachu terrorystycznego; walki w Donbasie – 3 zabitych 

ukraińskich żołnierzy; zwycięstwo Partii Socjaldemokratycznej            

w wyborach parlamentarnych w Rumunii; PAOLO GENTILONI 

nowym premierem Włoch (11.XII.). BILL ENGLISH nowym 
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premierem Nowej Zelandii; zamknięcie granicy wenezuelsko-

kolumbijskiej na 72 godziny z powodu przemytu narkotyków – 

pomysł prezydenta MADERO; akcja antyterrorystyczna w Wielkiej 

Brytanii – zatrzymanie 6 terrorystów (12.XII.). MUHAMMAD V 

FARIS PETRA królem Malezji (do dzisiaj). Zabicie trzech wyższych 

rangą przywódców Państwa Islamskiego w wyniku nalotów                       

w Syrii (13.XII.). Przedłużenie stanu wyjątkowego we Francji do 

15.VII.2017 r.; odkrycie przez Ukrainę 40 mld m³ gazu ziemnego     

w płd-zach. części Morza Czarnego (14.XII.). Przedłużenie sankcji 

gospodarczych przeciwko Rosji o pół roku przez kraje członkowskie 

UE; legalizacja marihuany w stanie Massachusetts; wprowadzenie 

w życie europejskiego systemu nawigacji satelitarnego Galileo 

(15.XII.). Zamach bombowy w Damaszku – 3 rannych (16.XII.). 

Zamach terrorystyczny w płd. Jemenie – 50 zabitych; zamach 

bombowy w Kayseri w Turcji – 13 ofiar; atak na wioskę Debalcewo 

na Ukrainie – 3 zabitych ukraińskich żołnierzy (17.XII.). Stan 

nadzwyczajny w Irkucku wskutek licznych zgonów (61) po 

skorzystaniu z płynu do kąpieli zawierającego metanol; 13 ofiar 

katastrofy lotniczej w prowincji Papua w Indonezji; 12 zabitych w 

zamachu terrorystycznym podczas jarmarku w Berlinie – wjazd 

ciężarówką w tłum (ANIS AMRI); 3 rannych w strzelaninie w 

Zurychu; zamach na ambasadora Rosji w Turcji, ANDRIEJA 

KARŁOWA w Ankarze; nacjonalizacja największego komercyjnego 

banku na Ukrainie – PrivatBank (18.XII.). Rozszerzenie sankcji 

politycznych i gospodarczych na Rosję przez USA; ułaskawienie ks. 

LUCIO ANGELA VALLEJO BALDĘ przez papieża FRANCISZKA 

(19.XII.). Eksplozja fajerwerków w mieście Tultepec w Meksyku – 

31 zabitych i 70 rannych; katastrofa samolotu transportowego w 

Kolumbii – 5 ofiar; kryzys prezydencki w Gambii (20.XII.). Smog w 

płn-wsch. ChRL – w Pekinie i 23 innych dużych chińskich miastach; 

zacięte walki o odzyskanie Al-Bab w Iraku – 14 ofiar (21.XII.). 

Przejęcie pełnej kontroli nad Aleppo przez syryjską armię rządową; 

uwolnienie 1880 cywilów w wyniku operacji wojskowej przeciw 

Boko Haram w Nigerii; zatrzymanie w Australii siedmiu osób 

podejrzanych o przygotowywanie zamachu w Melbourne (22.XII.). 

RB ONZ: przyjęcie rezolucji domagającej się wstrzymania budowy 

osiedli przez Izrael na okupowanych terenach palestyńskich; 

oskarżenie byłego prezydenta ILIESCU i premiera PETRU 

ROMANA o zbrodnie przeciw ludzkości przez rumuński wymiar 

sprawiedliwości (23.XII.). Zamach na chrześcijan w Midsayap na 

Mindanao – 16 rannych; ewakuacja 54 tys. osób w Augsburgu z 

powodu odkrycia bomby; anulowanie uchwał lokalnego parlamentu 

w Katalonii przez trybunał konstytucyjny w Hiszpanii (24.XII.). 

Katastrofa lotnicza rosyjskiego samolotu pasażerskiego nad 

Morzem Czarnym – 92 ofiary; 11 ofiar zamachów bombowych w 

Bagdadzie i okolicach (25.XII.). 14 ofiar ostrzału syryjskiej armii w 

Damaszku; wypadek statku na jez. Alberta w Ugandzie – 30 utonięć 

(26.XII.). Ewakuacja 380 tys. osób na Filipinach w wyniku tajfunu 

Noch-Ten – 6 ofiar; katastrofa lotnicza w Goa w Indiach – 15 

rannych (27.XII.). Katastrofa kolejowa w Tunisie – 5 zabitych               
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i 52 rannych; zamach terrorystyczny w okręgu Karakaks na płd. 

Sinciangu – 3 ofiary (28.XII.). Wydalenie 35 rosyjskich dyplomatów 

przez USA; akcja antyterrorystyczna w Dagestanie (zatrzymanie        

7 terrorystów przez rosyjskie służby); zatwierdzenie porozumienia 

między Egiptem a Arabią Saudyjską o przekazaniu jej 2 spornych 

wysp na Morzu Czerwonym (29.XII.). Odnalezienie ciała amb. 

Grecji w Brazylii, KYRIAKOSA AMIRIDISA k/Rio de Janeiro; 

nakaz aresztowania 100 wojskowych w Turcji (30.XII.). Zamach 

bombowy w Bagdadzie – 27 ofiar, 53 rannych; 11 zabitych wskutek 

strzelaniny w Campinas w Brazylii (31.XII.). Śmierć DAWIDA 

BOWIE – brytyjskiego piosenkarza, ANDRZEJA ŻUŁAWSKIEGO – 

polskiego reżysera, KARLA DEDECIUSA – niemieckiego tłumacza 

literatury, TONY BURTONA – amerykańskiego aktora, UMBERTO 

ECO – włoskiego pisarza, HANSA-DIETRICHA GENSCHERA – 

niemieckiego polityka, byłego min. spr. zagr. RFN; JOHANA 

CRUYFFA – holenderskiego piłkarza i trenera, IOLANDY BALAŞ – 

rumuńskiej lekkoatletki, PRINCE’A – amerykańskiego piosenkarza, 

CESARE MALDINIEGO – włoskiego piłkarza i trenera, VERY 

CASLAVSKIEJ – czeskiej gimnastyczki, GENE WILDERA – 

amerykańskiego aktora, SONI RYKIEL – francuskiej projektantki 

mody, SZIMONA PERESA – izraelskiego polityka, DARIO FO – 

włoskiego satyryka, ANDRZEJA WAJDY – polskiego reżysera, 

CARRIE FISCHER – amerykańskiej aktorki, DEBBIE REYNOLDS 

– amerykańskiej aktorki, GEORGE’A MICHAELA – brytyjskiego 

piosenkarza, ZSA ZSA GABOR – amerykańskiej aktorki. 

2017 ANTÓNIO GUTERRES sekretarzem generalnym ONZ (do dzisiaj). 

60 ofiar buntów i zamieszek w więzieniu Anisio Jobim w stanie 

Amazonas w Brazylii; zamach bombowy w Stambule – 39 zabitych; 

pożar promu w okolicy Dżakarty (23 ofiary); rozdział Kościoła od 

państwa w Norwegii; zamach bombowy w Al-Kadisiji – 7 zabitych; 

zamach na min. środowiska Burundi, EMMANUELA NIYONKURU 

w Bujumburze; RB ONZ: akceptacja rozejmu w Syrii (1.I.). 25 ofiar 

wypadku drogowego w Tajlandii; 56 ofiar podczas rewolty w 

więzieniu w Manaus; zamachy bombowe w Bagdadzie – 70 ofiar 

(2.I.). Przedłużenie stanu wyjątkowego w Turcji o kolejne trzy 

miesiące; odwołanie planu budowy fabryki w Meksyku przez 

koncern Ford (3.I.). 103 ranne osoby w katastrofie kolejowej w 

Nowym Jorku; ucieczka 150 więźniów z więzienia w Kidapawan    

na płd. Filipin wobec ataku islamskich rebeliantów (4.I.). 

Strzelanina w Izmirze – 2 ofiary; krezka – 79. narządem człowieka 

(5.I.). Bunt w zakładzie karnym Monte Cristo w Boa Vista w 

Brazylii – 33 ofiary; początek buntu żołnierzy na Wybrzeżu Kości 

Słoniowej; 5 ofiar strzelaniny w Fort Lauderdale na Florydzie; 

odkrycie faktu wpływania Rosji na wynik wyborów prezydenckich w 

USA (6.I.). 43 zabitych w zamachu bombowym w Azazowy w Syrii; 

porozumienie z armią na Wybrzeżu Kości Słoniowej (7.I.). NANA 

AKUFO-ADDO prezydentem Ghany (do dzisiaj). 4 ofiary ataku w 

Jerozolimie Wsch.; kolejne zamachy bombowe w Bagdadzie – 20 

ofiar; śmierć byłego prezydenta Iranu, RAFSANDŻANI (8.I.). 13 

zabitych podczas ataku w El-Arisz na płw. Synaj; incydent irańsko-
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amerykański w cieśninie Ormuz (9.I.). Fala mrozów w Europie 

środkowo-wschodniej – ponad 60 ofiar; 38 zabitych w zamachu w 

Kabulu; groźba odwołania istnienia Izraela przez rząd Autonomii 

Palestyńskiej wobec planów przeniesienia ambasady USA z Tel-

Awiwu do Jerozolimy; rozszerzenie grona uczestników piłkarskiego 

mundialu z 32 do 48 w 2026 roku (10.I.). Powodzie w Tajlandii –    

25 utonięć; 11 ofiar zamachów w Kandaharze w Afganistanie w tym 

5 dyplomatów z ZEA (11.I.). Początek operacji Atlantic Resorve – 

rozlokowanie 3 tys. amerykańskich żołnierzy w Polsce (12.I.). 

Złagodzenie sankcji wobec Sudanu przez USA (13.I.). Kolejny bunt 

w brazylijskim więzieniu – Alcacuz w stanie Rio Grande do Norte 

(30 ofiar); zacięte walki pod Mosulem między wojskami irackimi a 

Państwem Islamskim; 21 utonięć w rzece Ganges w Patna (14.I.).     

7 ofiar zamachu w afgańskiej prowincji Nangarhar; 10 ofiar buntu 

więźniów w Natalu (15.I.). Atak na punkt kontrolny na płd. Egiptu – 

10 ofiar; katastrofa samolotu transportowego w pobliżu lotniska 

Manas pod Biszkekiem w Kirgistanie – 38 ofiar; pozwanie Rosji 

przez Ukrainę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o 

sianie terroru i dyskryminacji we wsch. części Ukrainy; strzelanina 

w Playa del Carmen w Meksyku – 4 ofiary (16.I.). Omyłkowe 

zbombardowanie obozu uchodźców na płn-wsch. Nigerii (ponad 

100 ofiar); 90-dniowy stan wyjątkowy w Gambii (17.I.). Śmierć 5 

osób w wypadku drogowym w płn-zach. Chinach; 9 ofiar trzęsienia 

ziemi w centralnych Włoszech; 76 ofiar zamachu bombowego w 

Gao w Mali (18.I.). Zawalenie się płonącego budynku Plasco 

Building w Teheranie – 20 zabitych; wypadek drogowy w stanie 

Uttar Prades w płn. Indiach – 24 ofiary; 15 zabitych w wypadku 

drogowym w Etah w Indiach; wejście oddziałów interwencyjnych 

państw ECOWAS do Gambii w celu odsunięcia od władzy 

prezydenta JAMMEHA odmawiającego przekazania władzy 

nowemu prezydentowi ADAMIE BARROW (19.I.). 40 zabitych         

w nalotach koalicji pod Aleppo; 18 ofiar wypadku węgierskiego 

autokaru pod Weroną (20.I.). 22 ofiary zamachu bombowego w 

Parachinar w Pakistanie; 32 zabitych w katastrofie kolejowej w 

pobliżu Kuneri w płd. Indiach (21.I.). Stan wyjątkowy w Chile w 

związku z pożarami; 11 ofiar nawałnic w stanie Georgia; zapowiedź 

rezygnacji prezydenta Mauritiusu, JUGNAUTHA (22.I.). 5 zabitych 

w starciu na płw. Synaj; opuszczenie Gambii przez prezydenta 

JAMMEHA (23.I.). 6 ofiar wypadku śmigłowca ratowniczego w 

centralnych Włoszech; stan wyjątkowy w Kalifornii wskutek zimy 

(24.I.). 28 ofiar ataku na hotel Dayah w Mogadiszu; kryzys w 

stosunkach meksykańsko-amerykańskich w związku z opłacaniem 

budowy muru granicznego przez Meksyk (25.I.). Opublikowanie 

metody uzyskania metalicznego wodoru w tygodniku „Science”; 

powrót prawowitego prezydenta BARROWA do Gambii (26.I.). 

Pożary w Chile – 10 ofiar, spłonięcie ok. 300 tys. ha lasów; 

spotkanie TRUMP-MAY w Waszyngtonie; podpisanie dekretu 

ograniczającego napływ uchodźców do USA z 7 państw – Iranu, 

Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu (27.I.). Zawieszenie 

dekretu prezydenckiego w USA przez sędziego okręgowego 
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JAMESA ROBARTA; zaginięcie łodzi z 31 osobami na pokładzie 

blisko wyspy Pulau Mengalum w Malezji (28.I.). 5 ofiar zamachu w 

meczecie w Quebecu; 90 tys. demonstracja przeciwników korupcji 

w Rumunii; śmierć wybitnego prawnika myanmarskiego, KO NI       

w Yangon w wyniku zamachu (29.I.). Akcesja Maroka do Unii 

Afrykańskiej po 33 latach absencji w dawnej Organizacji Jedności 

Afrykańskiej; akt urodzenia i obywatelstwo Belgii dla FRANA 

PEPPERA, flamandzkiego androida płci żeńskiej; zmiana nazwy 

Islamska Republika Gambii na Republika Gambii (30.I.). Zakaz 

zasłaniania twarzy, stosowania burek i nikabów w Austrii (31.I.). 

Akcja antyterrorystyczna w Azerbejdżanie – 4 ofiary; zapowiedź 

budowy nowej osady na Zach. Brzegu Jordanu przez Izrael (1.II.). 

Zatwierdzenie ruchu bezwizowego w strefie Schengen dla Gruzji; 

tarcia w stosunkach amerykańsko-australijskich wobec polityki dot. 

uchodźców (2.II.). 8 zabitych talibów w starciach na punkcie 

kontrolnym w Farjab w Afganistanie; 24 ofiary wśród dżihadystów 

w nalotach na Al-Bab w Syrii; ogłoszenie nowych sankcji na Iran 

przez USA (3.II.). 3 ofiary walk we wsch. Ukrainie; strajk 

policjantów w brazylijskim stanie Espirito Santo w Brazylii – 

wskutek chaosu śmierć ponad 100 osób (4.II.). 16 zabitych w 

wypadku drogowym w Hondurasie; uruchomienie najdłuższego 

bezpośredniego połączenia lotniczego na świecie – linie Qatar 

Airways (Ad-Dauha-Auckland 14 535 km) – (5.II.). 14 zabitych w 

starciach na płw. Synaj; 65. rocznica wstąpienia na tron królowej 

brytyjskiej, ELŻBIETY II (6.II.). Pożar w stolicy Filipin, Manili – 

1,2 tys. spalonych budynków mieszkalnych; 20 ofiar w zamachu 

bombowym w Kabulu (7.II.). JOVENEL MOÏSE prezydentem Haiti 

(do dzisiaj). Śmierć 11 członków Al-Kaidy w nalotach na płn-zach. 

Syrii; śmierć MICHAIŁA TOŁSTYCHA, dowódcy Donieckiej 

Republiki Ludowej w zamachu w Doniecku wskutek wybuchu bomby 

(8.II.). MOHAMED ABDULLAHI MOHAMED prezydentem 

Somalii (do dzisiaj). Pożar we francuskiej elektrowni atomowej we 

Flamanville; awaria prądu w Brukseli (9.II.). 16 osób rannych 

podczas ataku w Hongkongu; tragedia podczas meczu piłkarskiego 

w Uige w płn. Angoli – 17 ofiar stratowania się kibiców; wypadek 

samochodowy premier Polski, BEATY SZYDŁO; obietnica 225 mln 

euro pomocy finansowej dla Gambii od UE (10.II.). Zamach w 

Laszkargah w Afganistanie – 7 ofiar; terror w Bagdadzie – 5 ofiar 

(11.II.). 7 zabitych w starciach w Dżammu i Kaszmir; wystrzelenie 

pocisku balistycznego nad Morzem Japońskim przez KRL-D (12.II.). 

FRANK-WALTER STEINMEIER prezydentem Niemiec (do dzisiaj). 

Zamach bombowy w Lahore w Pakistanie – 13 ofiar i 85 rannych; 

34 ofiary wypadku drogowego w Taipei na Tajwanie; zamach na 

najstarszego syna KIM DZONG ILA, KIM DZONG NAMA w Kuala 

Lumpur (13.II.). Zacięte walki w prowincji Kasai w Dem. Rep. 

Konga – ponad 100 ofiar w ciągu 5 dni; ogłoszenie planu budowy 

bezzałogowego samolotu pasażerskiego przez Zjednoczone Emiraty 

Arabskie (14.II.). Dwa zamachy bombowe w Pakistanie – siedem 

ofiar; 9 zabitych w zamachu w Bagdadzie; zakaz emisji kanału    

CNN w Wenezueli (15.II.). Zamach terrorystyczny w Sehwanie w 
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pakistańskiej prowincji Sindh – 88 ofiar; 48 zabitych w zamachu 

bombowym w Bagdadzie (16.II.). Akcje antyterrorystyczne armii 

pakistańskiej – ponad 100 zabitych terrorystów; bliskie uznanie 

Zealandii jako nowy kontynent (17.II.). 19 zabitych w wypadku 

drogowym w Argentynie; zawieszenie importu węgla z KRL-D       

do końca br. przez ChRL w ramach sankcji za próby balistyczne; 

kolejny rozejm na wsch. Ukrainie (18.II.). ADAMA BARROW 

prezydentem Gambii (do dzisiaj). 35 ofiar w zamachu bombowym    

w Mogadiszu; lawiny i śnieżyce w płn. Afganistanie – 25 ofiar;  

(19.II.). 11 zabitych w zamachu w prowincji Laghman (Afganistan); 

klęska głodu w kilku prowincjach Sudanu Płd.; odwołanie przez 

Malezję ambasadora z KRL-D; oskarżenie Rosji przez Czarnogórę 

o udział w zamachu stanu hamującym akcesję do NATO (20.II.).      

6 ofiar samobójczych ataków w Charsadda w Pakistanie; 5 zabitych 

katastrofy lotniczej w Melbourne; zamieszki w Rinkeby, dzielnicy 

imigrantów w Sztokholmie (21.II.). Śmierć gen. mjr. AHMEDA 

SAIFA AL-YAFEI, zastępcy szefa sztabu jemeńskiej armii w ataku 

rakietowym terrorystów; 20 miesięcy więzienia dla byłego szefa 

administracji Hongkongu, DONALDA TSANGA za korupcję; NASA 

i Europejskie Obserwatorium Południowe – odkrycie 7 planet w 

tzw. strefie życia (22.II.). Zamach bombowy w Lahore – 6 ofiar; 

przejęcie pasa startowego na lotnisku w Mosulu przez siły irackie w 

walce z dżihadystami (23.II.). Przejęcie Al-Bab przez wojska Wolnej 

Armii Syrii; 60 ofiar zamachu bombowego w Sousian k/Al-Bab; 

samobójczy zamach bombowy w Zindżibar w Jemenie; pierwszy 

nalot lotnictwa irackiego na cele dżihadystów w Syrii (24.II.). 42 

ofiary walk w bazie wojskowej w Homs wskutek ataku bojowników 

Państwa Islamskiego; 11 ofiar w prowincji Jowzjan podczas walk   

w Afganistanie z talibami; walki separatystów Górnego Karabachu 

z wojskami azerskimi (25.II.). Odzyskanie Tadef przez siły zbrojne 

Syrii; 16 ofiar wypadku drogowego w płn. Indiach; brak dostępu   

do bieżącej wody w Santiago de Chile – 4 ofiary powodzi (26.II.). 

Walki na Filipinach – 21 zabitych żołnierzy; zabicie jednego z 

przywódców talibów, MULLAHA ABDULA SALAMA AKHUNDA 

na lotnisku w Kunduz; zapoczątkowanie nowych rozmów między UE 

a Armenią w sprawie możliwego układu o stowarzyszeniu (27.II.). 

12 ofiar w atakach talibów w afgańskiej prowincji Helmand; ataki 

powietrzne Izraela na Strefę Gazy w odpowiedzi na uderzenia 

rakietowe Hamasu; incydent podczas przemówienia prezydenta 

Francji, HOLLANDE’A w Villognon (przypadkowe użycie broni 

przez snajpera) – (28.II.). 2 samobójcze zamachy talibów w Kabulu 

– 16 ofiar; najwyższy poziom w historii indeksu giełdowego Dow 

Jones Industrial Average (powyżej 21 tys. pkt.); umowa UE-Gruzja 

(przyznanie obywatelom Gruzji podróż bez wiz do państw UE za 

wyjątkiem Irlandii i Wielkiej Brytanii); Sudan: przywrócenie urzędu 

premiera (BAKRI HASSAN SALEH) – (1 III). Odzyskanie miasta 

Palmyra przez armię syryjską; 8 ofiar wybuchu metanu w kopalni 

węgla we Lwowie (2 III). Bilans powodzi w Zimbabwe – śmierć 246 

osób od grudnia 2016 r.; pogorszenie stosunków UE-USA wobec 

braku zgody rządu USA na podróż bez wiz dla obywateli Bułgarii, 
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Chorwacji, Cypru, Polski i Rumunii – zakończenie podróży bez wiz 

dla obywateli USA w krajach UE (3 III). 8 ofiar nalotu bombowego 

w afgańskiej prowincji Farah; 110 ofiar głodu w Somalii w wyniku 

suszy; wyrzucenie ambasadora KRL-D, KANG CHOLA przez 

Malezję za krytykę śledztwa w sprawie śmierci KIM JONG-NAMA; 

oskarżenie byłego prezydenta USA, OBAMY o podsłuchiwanie 

Trump Tower przed wyborami prezydenckimi w 2016 r. (4 III). 

Uwolnienie 127 więźniów z niewoli przez Ruch Wyzwolenia Lud. 

Sudanu (5 III). 30 ofiar ataków na policyjne, wojskowe i rządowe 

instytucje w Myanmarze; nowelizacja prawa imigracyjnego w USA 

– wyłączenie obywateli Iraku i Syrii (6 III). Wyzwolenie 23 wsi 

przez syryjskie wojska rządowe w walkach z Państwem Islamskim; 

zdobycie muzeum i budynku rządowego w Mosulu przez armię 

iracką; zablokowanie opuszczenia KRL-D obywatelom Malezji        

w wyniku napięcia we wzajemnych stosunkach (7 III). 38 zabitych      

w zamachu na szpital wojskowy w Kabulu; 21 ofiar samobójczych 

zamachów w Tikricie; 38 ofiar pożaru w gwatemalskim sierocińcu 

w San Jose Pinula; zamach na ABDELLATIFA MIDRASA, 

deputowanego parlamentu Maroka w Casablance; USA: projekt 

ustawy – nakaz dla NASA na wysłanie ludzi na Marsa do 2033 r.     

(8 III). Odkrycie rzeźby faraona RAMZESA II w pobliżu Heliopolis 

przez egipskich i niemieckich archeologów; 24 ofiary wypadku 

drogowego w Nepalu – dystrykt Jajarkot; atak szaleńca z toporem         

w Düsseldorfie – 7 rannych (9 III). 26 ofiar nalotu lotnictwa Arabii 

Saudyjskiej w Jemenie; 7 zabitych w wyniku eksplozji helikoptera w 

Stambule; 100 000 euro od papieża FRANCISZKA dla ubogich z 

Aleppo; raport ONZ: najcięższy kryzys humanitarny od II wojny 

światowej – ponad 20 mln osób zagrożonych śmiercią głodową w 

Jemenie, Sudanie Płd., Somalii i Nigerii; podtrzymanie zarzutów 

wobec prezydent Korei Płd., PARK GEUN-HYE i usunięcie jej z 

urzędu, p.o. prezydenta HWANG KYO-AHN (10 III). Odnalezienie 

600 ciał przez wojska irackie w zbiorowym grobie w Mosulu;                 

40 zabitych w wyniku bombardowań w ok. Bab al-Saghir w 

Damaszku; 9 ofiar pożarów w Kapsztadzie; napięcie holendersko-

tureckie (nakaz opuszczenia Holandii przez turecką minister ds. 

rodziny, FATMĘ BETÜL SAYUL, porównanie działań władz 

holenderskich do polityki nazistowskiej przez prezydenta Turcji, 

ERDOĞANA) – (11 III). Osunięcie się ziemi na przedmieściach 

Addis Abeby – śmierć 113 osób; 34 ofiary wypadku autobusu                 

w Gonaives na Haiti; kryzys rządowy w Albanii; 15 ofiar wypadku 

drogowego w Peru; 50 zabitych w wyniku cyklonu Enawo nad 

Madagaskarem (12 III). Zamach samobójczy w Kabulu – 1 ofiara,   

8 rannych; atak bombowy w Mogadiszu – 6 zabitych; zapowiedź 

drugiego referendum w Szkocji (NICOLA STURGEON) w sprawie 

niepodległości (13 III). Porwanie tankowca Aris 13 przez działanie 

somalijskich piratów; wypadek w magazynie fajerwerków w pobliżu 

Netanji (14 III). Zamachy samobójcze w Damaszku – 31 ofiar;      

21 zabitych w wyniku rosyjskich nalotów w Idlib w Syrii (15 III). 

Uwolnienie tankowca naftowego Aris 13 przez Somalijczyków;  

42 ofiary nalotu na meczet w Al-Jineh k/Aleppo (16 III). Pierwsze 
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naloty izraelskie na pozycje Hezbollahu w Syrii – napięcie syryjsko-

izraelskie; 40 ofiar nalotów w Jemenie; 8 zabitych w wyniku ataku 

talibów w płn-zach. Pakistanie; 67 ofiar powodzi w Peru (17 III). 

Przybycie brytyjskich posiłków wojskowych do Estonii; masowe 

ucieczki Irakijczyków z Mosulu, rejonu walk sił irakich i oddziałów 

dżihadystów (18 III). Poparcie dla MARTINA SCHULZA przez SPD 

jako przyszłego lidera tej partii (19 III). 23 ofiary zamachu 

bombowego w Bagdadzie; 18 ofiar wśród uczniów szkoły średniej    

w wyniku nawałnicy podczas pływania w rzece w Ghanie (20 III).   

5 zabitych w wyniku zamachu bombowego w Mogadiszu blisko Villa 

Somalia, rezydencji prezydenta MOHAMMEDA ABDULLAHA 

MOHAMMEDA (21 III). Atak terrorystyczny na Westminister          

w Londynie (5 ofiar, 10 rannych); 23 zabitych wskutek zamachu w 

Rakce; 8 ofiar zamachów w Maiduguri w Nigerii; zakaz obecności 

dla reprezentantki Rosji, JULII SAMOJŁOWEJ w konkursie 

piosenki Eurowizji w Kijowie za jej koncertowanie na zajętym przez 

Rosję – Krymie; 18 lat więzienia za zbrodnie wojenne dla JEANA-

PIERRE’A BEMBY – wyrok MTK (22 III). Zabójstwo byłego 

deputowanego rosyjskiego parlamentu, DENISA WORONENKOWA 

w Kijowie; kilka rannych wjazdu samochodu w tłum pieszych  

w Antwerpii; pożar ukraińskiego składu amunicji w Bałaklija             

(23 III). 3 ranne osoby po ataku szaleńca w Lille; zwolnienie byłego 

prezydenta Egiptu MUBARAKA z aresztu; atak samobójczy w 

porcie lotniczym w Dhace – bez postronnych ofiar; 6 zabitych 

rosyjskich żołnierzy w ataku w Czeczenii (24 III). 4 ofiary zamachu 

w Sylhecie (Bangladesz); 16 zabitych w nalotach na więzienie w 

Idlib w Syrii; groźba rozszerzenia konfliktu syryjsko-izraelskiego 

(ostrzeżenie prezydenta ASSADA); atak bombowy na Arisz – cztery 

ofiary; 60-lecie podpisania Traktatów Rzymskich; 10 ofiar podczas 

budowy elektrociepłowni na płd. ChRL (25 III). Katastrofa 

ukraińskiego śmigłowca w ok. Kramatorska – 5 zabitych (26 III). 

Kradzież Big Maple Leaf, kanadyjskiej złotej monety o wadze 100 

kg z Muzeum Bode w Berlinie; 8 ofiar lawiny z góry Nasu w Japonii 

(27 III). 140 ofiar zapalenia opon mózgowych w Nigerii; Wybrzeże 

Kości Słoniowej: uniewinnienie SIMONE GBAGBO, byłej Pierwszej 

Damy (28 III). Zamach bombowy w Bagdadzie – 17 ofiar; formalne 

powiadomienie Rady Europejskiej o wycofaniu się Wielkiej Brytanii 

z UE i EURATOM-u (29 III). Aresztowanie 34 osób zamieszanych   

w gang narkotykowy we Włoszech; raport ONZ: ponad 5 mln 

uchodźców z Syrii; 12 ofiar wypadku drogowego w San Antonio       

w Teksasie (30 III). 22 ofiary zamachu bombowego w meczecie w 

Parachinar (płn-zach. Pakistan); napięcie społeczne w Wenezueli – 

ryzyko bankructwa państwa (31 III). Nalot iracki: zabicie AYADA 

AL-JUMAILI’EGO w pobliżu Al-Qaim, drugiej osoby we władzach 

Państwa Islamskiego; śmierć 250 osób w wyniku osuwiska w      

płd-zach. części Kolumbii, w Putumayo; zakończenie niepokojów 

społecznych w Gujanie Fr. za sprawą obietnicy rządu Francji o 

pomocy na kwotę 1 000 000 000 euro (1 IV). Atak terrorystyczny na 

sanktuarium Sufi w Sargodha w Pakistanie – 20 ofiar (2 IV). Sankt 

Petersburg – zamach terrorystyczny na stacji Sennaja Płoszczadz 
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(11 ofiar); aresztowanie ponad 100 homoseksualistów w Czeczenii 

przez rosyjskie władze (3 IV). 83 ofiary ataku broni chemicznej w 

okolicach Idlib w Syrii; stan wyjątkowy w Alabamie z powodu 

tornad (4 IV). Zamach bombowy w Lahore – 6 ofiar i 18 rannych; 

atak terrorystyczny w Tikricie – dziesiątki ofiar (5 IV). Incydent na 

granicy izraelsko-palestyńskiej k/Ofra na Zach. Brzegu Jordanu – 

zabicie żołnierza izraelskiego; ustawa o nowej konstytucji w 

Tajlandii podpisana przez nowego króla VAJIRALONGKORNA      

(6 IV). Nalot amerykański na Syrię – wystrzelenie 60 pocisków 

Tomahawk w odwecie za użycie broni chemicznej podczas wojny 

domowej w tym państwie przez stronę rządową; zawieszenie umowy 

wojskowej z USA przez Rosję wskutek amerykańskiego uderzenia   

na Syrię; 4 ofiary jazdy mikrobusem na ulicach Sztokholmu; fala 

ataków terrorystycznych w tajskich prowincjach Yala, Pattani, 

Narathiwat i Songkhla; 20 ofiar po zatonięciu promu w delcie    

rzeki Irawadi w Myanmarze; protesty 50 tys. osób w miastach    

RPA przeciwko prezydentowi ZUMIE (7 IV). Śmierć członka           

sił specjalnych USA podczas operacji przeciwko dżihadystom w 

afgańskiej prowincji Nangarhar (8 IV). 45 ofiar i 50 rannych           

w zamachu bombowym w pobliżu 2 kościołów koptyjskich w Tancie 

i Aleksandrii – 3 msc. stanu wyjątkowego w Egipcie; 15 zabitych w 

zamachu terrorystycznym w Mogadiszu; starcia demonstrantów z 

policją w Srinagarze – 6 ofiar (9 IV). 16 zabitych podczas walk w 

Wau w Sudanie Płd.; 9 ofiar samobójczego zamachu w Mogadiszu 

(10 IV). Pomyłka amerykańskich sił lotniczych – 18 ofiar wśród 

opozycji syryjskiej; trzy eksplozje w pobliżu autobusu niemieckiego 

klubu piłkarskiego Borussii 09 Dortmund – przełożenie meczu Ligi 

Mistrzów UEFA (11 IV). 10 zabitych podczas starć w Inabangdzie 

na Filipinach z członkami organizacji terrorystycznej Abu Sayyaf;   

5 zabitych w zamachu bombowym w Kabulu; odnalezienie ciała 

pierwszej afro-amerykańskiej sędziny SHEILI ABDUS-SALAAM     

w rzece Hudson (12 IV). Zrzucenie przez amerykańskie lotnictwo 

najpotężniejszej bomby konwencjonalnej GBU-43/B MOAB na 

pozycje Państwa Islamskiego w afgańskiej prowincji Nangarhar    

(94 ofiary); zaginięcie 97 imigrantów w wyniku zatonięcia łodzi         

blisko wybrzeży Libii; kolejne protesty społeczne w Wenezueli; 

zawieszenie współpracy wojskowej Dem. Rep. Konga z Belgią      

(13 IV). Zadźganie brytyjskiego studenta podczas ataku chorego 

psychicznie na kolejkę do lekkiej kolei w Jerozolimie; 16 zabitych 

wskutek zatrucia ściekami w Kolombo; zawieszenie lotów do KRL-D 

przez Air China z powodu napięcia między KRL-D a USA (sprawa 

prób balistycznych godzących w bezpieczeństwo Korei Płd. oraz 

Japonii) – (14 IV). Ponad 100 ofiar zamachu bombowego w okol. 

Aleppo; powodzie w płn-zach. Iranie – 17 ofiar (15 IV). 9 rannych 

osób w strzelaninie w klubie J&R Party Hall w Columbus w Ohio; 

referendum konstytucyjne w Turcji – zwiększenie uprawnień głowy 

państwa (16 IV). Katastrofa lotnicza (5 ofiar) w Portugalii pod 

Tyres; wypadek autobusu w prowincji Guizhou w ChRL (10 ofiar) – 

(17 IV). Odkrycie 8 mumii, 10 kolorowych sarkofagów i licznych 

figurek w 3500-letnim grobowcu w Luksorze; 24 ofiary wypadku 
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autobusu na Filipinach; eksplozja helikoptera w prowincji Tunceli 

w Turcji – 12 ofiar (18 IV). 17 ofiar osunięcia się Andów w 

kolumbijskim mieście Manizales; zacięte walki w Caracas – stałe 

napięcie społeczne w Wenezueli; stworzenie płynu o ujemnej    

masie – uniwersytet w Waszyngtonie (19 IV). Atak terrorystyczny    

w centrum Paryża na Champs-Elysees (zabicie policjanta); bardziej 

restrykcyjne warunki do uzyskania obywatelstwa Australii; Rosja: 

Świadkowie Jehowy ekstremistami; pierwszy chiński statek 

kosmiczny – Tianzhou 1 (20 IV). 140 ofiar ataku talibów na bazę 

wojskową w Mazar-i-Sharif; 20 zabitych w wypadku drogowym      

w Mpumalanga w RPA; 12 ofiar starć na tle społecznym w Caracas 

(21 IV). Przywrócenie dodatków finansowych dla urzędników i 

personelu wojskowego w Arabii Saudyjskiej; pierwszy 24-godzinny 

okres wolny od wydobycia węgla w Wielkiej Brytanii (22 IV). 

Śmierć jednego z obserwatorów OBWE w pobliżu Ługańska na 

Ukrainie; postrzelenie KUKI GALLMANNA, wybitnego włoskiego 

konserwatora podczas zasadzki w płn. Kenii (23 IV). Dymisje min. 

obrony, ABDULLAHA HABIBI i szefa sztabu armii, QADAMA 

SHAHA SHAHIMA w Afganistanie; sankcje USA wobec 271 

pracowników Syryjskiego Centrum Badań Naukowych za ich rolę w 

opracowaniu broni chemicznej zastosowanej w wojnie domowej; 

skarga na postępowanie prezydenta Filipin, DUTERTE za masowe 

morderstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości do Międzynarodowego 

Trybunału Karnego w Hadze (24 IV). MUHAMMAD V królem 

Malezji (do dzisiaj). Naloty lotnictwa tureckiego w płn-wsch. Syrii 

(18 ofiar); wypadek drogowy w Kenii – 27 zabitych (25 IV). Walki z 

talibami na pograniczu irańsko-pakistańskim – 10 ofiar po stronie 

irańskiej; starcia plemienne Chowe-Pende z Lulua-Luba w Dem. 

Rep. Konga (20 zabitych); wycofanie się Wenezueli z OPA wskutek 

zwołania obrad tej organizacji bez Wenezueli (26 IV). Eksplozja 

blisko lotniska w Damaszku – oskarżenie Syrii wobec Izraela o 

spowodowanie nalotu i zniszczeń; zamieszanie wokół parlamentu 

Macedonii – szturmowanie go przez etnicznych Albańczyków (27 

IV). Ratyfikacja członkostwa Czarnogóry w NATO w parlamencie; 

strajk generalny w Brazylii; rozszerzenie misji MINURSO o rok     

w Saharze Zach. przez RB ONZ (28 IV). Osunięcie się ziemi w Ayu    

w płd. Kirgistanie – 24 ofiary; tornada i powodzie w stanach 

Teksas, Missouri i Arkansas – 7 ofiar (29 IV). Śmierć UELI 

STECKA w wypadku górskim w pobliżu Mt Everest; strzelanina     

w San Diego w Kalifornii – 1 ofiara, 7 rannych (30 IV). Nieudany 

zamach na RAOULA HEDEBOUWA, członka Belgijskiej Partii 

Pracy w Liege; proeuropejski i antyrosyjski marsz zwolenników    

UE w Budapeszcie (1 V). 38 ofiar ataku dżihadystów na obóz 

uchodźców w Al-Shaddadah w Syrii; ogłoszenie projektu nowej 

konstytucji w Wenezueli (2 V). Atak bombowy w Kabulu – 28 ofiar; 

zamach na min. robót publicznych Somalii, ABBASA ABDULLAHI 

SIKHJI SIRAJI w Mogadiszu; kryzys zadłużenia w Puerto Rico; 

eksplozja w kopalni węgla w Azadshahr w Iranie – 35 zabitych       

(3 V). Raport protestów społecznych w Wenezueli: 37 ofiar; umowa 

turecko-rosyjsko-irańska w sprawie deeskalacji syryjskiej        
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wojny domowej (utworzenie 4 bezpiecznych stref wyłączonych od 

przelotów); nawiązanie pełnych stosunków dyplomatycznych między 

Myanmarem a Watykanem (4 V). Afgańsko-pakistańskie starcia      

na granicy – 13 ofiar i 80 rannych (5 V). Uwolnienie 82 uczennic 

przez Boko Haram w wyniku negocjacji z rządem Nigerii; 30 ofiar 

wypadku autobusu w Tanzanii w wąwozie blisko Aruszy; dwa duże 

wypadki drogowe na autostradzie Lagos-Ibadan w Nigerii – 36 

zabitych (6 V). Wypadek drogowy w prowincji Gia Lai w Wietnamie 

– 11 ofiar; akcja ewakuacyjna w Hanowerze po odkryciu trzech 

niewybuchów z czasów II wojny światowej; stan nadzwyczajny w 

Montrealu z powodu powodzi (7 V). EMMANUEL MACRON 

prezydentem Francji (do dzisiaj). Początek okresowego przeglądu 

sytuacji w zakresie praw człowieka na Filipinach przez Radę Praw 

Człowieka ONZ (8 V). Koniec zakazu zajmowania stanowisk 

państwowych dla członków Partii Komunistycznej USA podjęty 

przez Kalifornię (9 V). Zapowiedź kanonizacji dwójki pozostałych 

pastuszków z Fatimy przez papieża FRANCISZKA (10 V). Nowy 

Orlean: usunięcie pomnika prezydenta Stanów Skonfederowanych, 

JEFFERSONA DAVISA; początek decydujących walk o Mosul      

(11 V). 25 zabitych w pobliżu Mastung w Beludżystanie w wyniku 

zamachu bombowego (12 V). 10 ofiar zamachu Armii Wyzwolenia 

Beludżystanu w Gwadar Port w Pakistanie; kanonizacja JACINTY i 

FRANCISZKA MARTO, dwójki pastuszków z Fatimy z 1917 r. przez 

papieża FRANCISZKA; 17 ofiar wypadku drogowego w Marmaris 

w Turcji (13 V). Raport MCK: 115 ofiar epidemii cholery i dalszych 

8,5 tys. chorych w Jemenie (14 V). Pożar w Akron w stanie Ohio – 

śmierć 7 osób (15 V). Oskarżenie USA wobec prezydenta Syrii, 

ASSADA o korzystanie z krematoriów w więzieniach (16 V). Atak 

terrorystyczny na Dżalalabad – 6 ofiar; odkrycie 115 ciał blisko 

miasta Bangassou (RŚA) wg raportu MCK (17 V). 52 zabitych w 

wyniku masakry mieszkańców wsi Salamiyah przez dżihadystów     

(18 V). Zamach bombowy w afgańskiej prowincji Logar – 11 ofiar; 

chęć organizacji referendum niepodległościowego w Kalifornii na 

2018 r. (19 V). Wizyta TRUMPA w Arabii Saudyjskiej – podpisanie 

umowy na dostawy broni (20 V). Bp ANDERS ARBORELIUS 

pierwszym szwedzkim kardynałem; 20 zabitych w nalocie talibów    

w płd. Afganistanie; kolejny wystrzelony pocisk balistyczny przez 

KRL-D (21 V). Samobójczy zamach terrorystyczny w Manchesterze 

po koncercie ARIANY GRANDE (22 ofiary, 59 rannych) – (22 V). 

Stan wojenny na Mindanao na Filipinach (23 V). 3 ofiary zamachu 

na dworcu autobusowym w Dżakarcie; zalegalizowanie małżeństw 

tej samej płci na Tajwanie (24 V). Nieudany zamach na byłego 

premiera Grecji, PAPADIMOSA w Atenach; raport: 105 ofiar do 

tej pory w walkach o Mosul (25 V). 28 ofiar zamachów na autobusy 

z ludnością koptyjską w Egipcie; atak talibów na dystrykt Shah Wali 

Kot – 15 ofiar; powodzie i osuwiska na Sri Lance – 126 zabitych     

(26 V). 18 ofiar zamachu bombowego w Khost w Afganistanie       

(27 V). Panika na stadionie w Tegucigalpa – 4 ofiary; zerwanie 

rozmów pokojowych między rządem Filipin a Komunistyczną Partią 

Filipin po wprowadzeniu stanu wojennego na Mindanao (28 V).        
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11 zabitych podczas nawałnicy w Moskwie; aresztowanie słynnego 

golfisty, TIGERA WOODSA przez policję pod zarzutem upojenia 

alkoholowego (29 V). 13 ofiar zamachu bombowego w Bagdadzie; 

śmierć byłego dyktatora Panamy, gen. MANUELA NORIEGI           

(30 V ). 90 ofiar i ponad 450 rannych w wyniku potężnego zamachu 

bombowego w Kabulu; otwarcie Mombasa-Nairobi Standard 

Gauge Railway, największego projektu infrastruktury we wsch. 

Afryce; 13 ofiar upadku tureckiego helikoptera w prowincji Sirnak 

(31 V). Wycofanie się USA z porozumienia paryskiego z 2015 r.      

w sprawie łagodzenia klimatu (1 VI). Rozszerzenie sankcji RB ONZ 

wobec KRL-D za kilka prób wystrzeleń rakiet balistycznych; 

rosyjskie sankcje handlowe dla Turcji za zestrzelenie rosyjskiego 

samolotu nad Syrią; 37 ofiar ataku szaleńca w Manili; 5 protestów 

antyrządowych w Kabulu; LEO VARADKAR pierwszym premierem-

gejem w Irlandii (2 VI). 7 ofiar i 119 rannych w ataku bombowym   

w Kabulu; atak terrorystyczny w Londynie – 7 ofiar (3 VI). Cenzura 

w Bahrajnie – zamknięcie niezależnej gazety „Al-Wasat” (4 VI). 

Strzelanina w Orlando na Florydzie – 5 ofiar; akt terrorystyczny     

w Brighton k/Melbourne (1 ofiara); zerwanie stosunków dypl.            

z Katarem przez Bahrajn, Egipt, Libię, Malediwy, ZEA i Arabię 

Saudyjską za wspieranie terroryzmu przez Katar; eksplozja w 

zakładzie petrochemicznym w Shandong w ChRL – 8 zabitych; 

Czarnogóra – członkiem NATO (5 VI). 9 ofiar zamachu w pobliżu 

meczetu w Heracie; początek operacji wojskowej syryjskich sił 

demokratycznych w kierunku Rakki, stolicy Państwa Islamskiego w 

Syrii; czasowe zawieszenie wysyłania pracowników do Kataru przez 

Filipiny (6 VI). 19 ofiar zamachu terrorystycznego w Iranie – atak 

na parlament i mauzoleum CHOMEINIEGO w Teheranie (7 VI).   

70 ofiar szturmu bazy wojskowej w Puntlandzie przez terrorystów z    

Al-Shabaab; wybuch w ambasadzie USA w Kijowie (8 VI). 31 ofiar 

zamachu bombowego w Musayyib w Iraku; ustawa pozwalająca 

zrzec się tronu przez cesarza Japonii AKIHITO w ciągu 3 lat (9 VI). 

Atak terrorystyczny w afgańskiej prowincji Nangarhar (3 ofiary); 

atak szaleńca w Kratowie w Rosji – 4 zabitych (10 VI). Wejście w 

życie umowy o ruchu bezwizowym dla obywateli Ukrainy w krajach 

UE; referendum na Puerto Rico – 97% głosujących za dołączeniem 

do USA jako 51. stan (11 VI). Zerwanie stosunków dyplomatycznych 

z Tajwanem przez Panamę i nawiązanie stosunków z ChRL (12 VI). 

134 ofiary osuwiska ziemi w Bangladeszu; uwolnienie OTTO 

WARMBIERA po ponad rocznym przebywaniu w więzieniu przez 

władze KRL-D (Amerykanin zmarł wkrótce po uwolnieniu); strzały 

na stacji kolejowej w Unterföhring k/Monachium – 1 ofiara (13 VI). 

Zgoda parlamentu Egiptu na przekazanie Arabii Saudyjskiej –          

2 wysp na Morzu Czerwonym – Tiran i Sanafir; 20 ofiar zamachu 

terrorystycznego w Mogadiszu; 6 zabitych podczas trzęsienia ziemi 

w Gwatemali; 80 ofiar wielkiego pożaru 24-piętrowego bloku 

mieszkalnego w North Kensington w Londynie (14 VI). Atak 

terrorystyczny na meczet Shia w Kabulu; 7 zabitych w wyniku 

eksplozji w przedszkolu w Fengxian w ChRL (15 VI). Atak na Bramę 

Damaszku w Jerozolimie – zamordowanie izraelskiej policjantki 
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przez Palestyńczyków; wprowadzenie nowych sankcji na Rosję i 

Iran przez Senat USA; napięcie na linii Dżibuti-Erytrea o zajęcie 

spornych wysp Doumeira i płw. Ras Doumeira przez wojska 

erytrejskie; śmierć byłego kanclerza Niemiec, KOHLA (16 VI). 

Kolizja amerykańskiego niszczyciela USS Fitzgerald ze statkiem 

handlowym MV ACX Crystal u wybrzeży Japonii (7 ofiar); pożary    

w Portugalii – 62 zabitych; nagła śmierć prezydenta Vanuatu, 

BALDWINA LONSDALE’A z powodu zawału serca, ESMON 

SAIMON p.o. prezydenta (17 VI). Atak terrorystyczny w Gardez       

w Afganistanie – dziesiątki ofiar; atak dżihadystów na Bamako –         

2 zabitych; nalot saudyjski na Houthi w Jemenie (24 ofiary); atak 

rakietowy Iranu na pozycje Państwa Islamskiego w prow. Deir       

ez-Zor (18 VI). Atak terrorystyczny na Champs-Elysees w Paryżu 

(zastrzelenie terrorysty); początek wspólnych patroli przez floty 

Indonezji, Malezji i Filipin w celu wyeliminowanie piratów wokół 

Celebes i Sulu (19 VI). Zawieszenie misji bojowych nad Syrią przez 

Australię po groźbach Rosji; udaremnienie ataku bombowego na 

dworcu w Brukseli (20 VI). Ewakuacja dżihadystów z Wielkiego 

Meczetu w Mosulu; fale upałów w Wielkiej Brytanii i USA (21 VI). 

20 ofiar zamachu bombowego w afgańskiej prowincji Helmand; 

poparcie rezolucji Mauritiusa w sprawie statusu prawnego arch. 

Wysp Czagos przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (22 VI). 37 ofiar 

zamachu bombowego w Parachinar w Pakistanie; 13 zabitych w 

zamachu samobójczym w Kwecie w Pakistanie; tragedia w parku 

wodnym w Akyazi w Turcji – 5 ofiar porażenia prądem (23 VI). 

Wymiana ognia na granicy izraelsko-syryjskiej na Wzgórzach 

Golan; ogromne żniwo zachorowań na cholerę w Jemenie – 1300 

zgonów, 200 tys. chorych, każdego dnia 5000 nowych (24 VI). 

Ponad 150 ofiar eksplozji cysterny z paliwem w Bahawalpurze      

we wsch. Pakistanie (25 VI). Rozbrojenie FARC w Kolumbii celem 

przekształcenia w legalną partię polityczną; uwolnienie LIU 

XIAOBO w ChRL (26 VI). Zamach na oficera wywiadu i szefa 

jednostki sił specjalnych Ukrainy, MAKSYMA SZAPOWAŁOWA w 

Kijowie; atak ludności Caracas na parlament w związku z kryzysem 

społecznym i konstytucyjnym; uznanie częściowej winy Holandii     

za śmierć ok. 350 muzułmanów w masakrze w Srebrenicy w 1995 r. 

i nakazanie wypłaty odszkodowania – sąd apelacyjny w Hadze       

(27 VI). Kolejne zbrojenia ChRL – rozpoczęcie budowy niszczyciela 

nowego typu (28 VI). 12 ofiar awarii kolejki linowej w Charra Pani 

w Pakistanie; zdobycie meczetu Al-Nuri w Mosulu przez wojska 

irackie (29 VI). Uznanie legalności związków małżeńskich osób tej 

samej płci w Niemczech (30 VI). Reforma podatkowa w Indiach; 

napięcie w stosunkach ChRL z Bhutanem; zakaz uczestnictwa w 

protestach dla obcokrajowców w Singapurze (1 VII). 21 ofiar trzech 

samobójczych zamachów w Damaszku; wycofanie się Wielkiej 

Brytanii z Konwencji Rybołówstwa z 1964 r.; wypadek drogowy       

w Tatarstanie w Rosji – 14 ofiar (2 VII). 15 zabitych w zamachach       

w Mosulu; strzelanina w Tuluzie – 1 ofiara, 6 rannych; wypadek 

drogowy w Bawarii (18 ofiar) – (3 VII). 10 ofiar eksplozji kotła        

w fabryce odzieży w Dhace; wystrzelenie po raz pierwszy przez      
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KRL-D międzykontynentalnego pocisku balistycznego (4 VII). Walki 

gangów w Meksyku w gminie Madera – 14 ofiar; 78 zabitych w 

wypadku drogowym w Bambari w RŚA; kolejny szturm parlamentu 

w Wenezueli (5 VII). Wizyta TRUMPA w Warszawie; 28 zabitych w 

wojnie gangów w więzieniu w Acapulco (6 VII). TALLIS OBED 

MOSES prezydentem Vanuatu (do dzisiaj). 23 ofiary walk w punkcie 

kontrolnym armii egipskiej na płd. od Rafah w wyniku ataku sił 

dżihadystów; porozumienie USA, Rosji i państw bliskowschodnich    

o zawieszeniu broni w płd-zach. Syrii; przyjęcie traktatu o zakazie 

broni jądrowej przez ONZ przy 122 głosach za, 1 wstrzymującym 

się i 1 przeciwko; 160 rannych policjantów w wyniku protestów 

społecznych podczas spotkania G 20 w Hamburgu (7 VII). 15 ofiar 

tropikalnej burzy Nanmadol na japońskiej wyspie Kiusiu (8 VII). 

450-kilometrowy marsz dla sprawiedliwości z metą w Stambule          

(9 VII). Atak terrorystyczny w Anantnag w Indiach – 7 ofiar i 15 

rannych; stałe napięcie polityczne między Indiami a ChRL w kwestii 

terytorium Doklam, żądanego przez Bhutan (10 VII). BATTULGA 

KHALTMAA prezydentem Mongolii (do dzisiaj). Nalot turecki na 

pozycje Kurdów w Dargecit – 11 ofiar; przywrócenie sił zbrojnych 

na Haiti po 20 latach; nakaz aresztowania 105 osób pracujących w 

technologiach informacyjnych w Turcji za zaangażowanie w próbę 

obalenia rządu (11 VII). Pożary w okolicach Messyny, Neapolu, 

Enny i Rzymu; zatwierdzenie projektu ustawy o małżeństwach 

jednopłciowych na Malcie; oderwanie się olbrzymiej góry lodowej o 

powierzchni 6000 km kw. od Antarktydy; skazanie LUIZA IGNACIO 

LULĘ DA SILVĘ, byłego prezydenta Brazylii za korupcję i pranie 

brudnych pieniędzy na 9,5 lat więzienia (12 VII). Atak na Tizayuca 

w Meksyku – 11 ofiar; ataki kwasem w Londynie – 5 rannych; 

śmierć LIU XIAOBO – chińskiego dysydenta i laureata Pokojowej 

Nagrody Nobla (13 VII). Atak terrorystyczny w Jerozolimie – dwóch 

zabitych policjantów izraelskich; strzelanina w pobliżu Gizy (pięć 

ofiar); atak terrorystów na hotel w Hurghadzie – 2 zabitych; nakaz 

aresztowania byłego prezydenta Peru, OLLANTĘ HUMALĘ wraz     

z żoną pod zarzutem prania brudnych pieniędzy (14 VII). 8 ofiar 

paniki na stadionie piłkarskim w Dakarze;  zmiana nazewnictwa 

części Morza Południowochińskiego przez Indonezję na Północne 

Morze Natuna; protesty w Hongkongu w związku ze śmiercią 

dysydenta LIU XIAOBO (15 VII). 22 ofiary pożaru w Changshu w 

ChRL; powodzie w Arizonie – ok. 10 ofiar (16 VII). Przechwycenie 

części studni naftowych przez armię syryjską w ok. Rakki; atak 

dżihadystów na El-Arisz na płw. Synaj w Egipcie – 5 ofiar; 

ograniczenie eksportu łodzi nadmuchiwanych do Libii przez UE  

(17 VII). Zapowiedź utworzenia w miejsce Ukrainy nowego państwa 

o nazwie Małorosja przez liderów Donieckiej i Ługańskiej Republiki 

Ludowej (18 VII). Śmierć francuskiej piosenkarki, BARBARY 

WELDENS na scenie wskutek porażenia prądem; rezygnacja     

szefa sztabu obronnego francuskich sił zbrojnych, PIERRE’A           

DE VILLIERSA z funkcji wskutek nieporozumień z prezydentem 

MACRONEM (19 VII). Samobójstwo głównego wokalisty Linken 

Park, CHESTERA BENNINGTONA; początek masowych protestów 
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w wielu miastach Polski wobec przyjęcia kontrowersyjnej ustawy o 

sądownictwie przez Sejm (20 VII). Starcia w Syrii na obrzeżach 

wioski Al-Muhsenli; ekshumacja SALVADORA DALI w sprawie 

rozstrzygnięcia sporów o ojcostwo; wprowadzenia zakazu podróży 

do KRL-D dla obywateli USA (21 VII). Trzęsienie ziemi na greckiej 

wyspie Kos; rozszerzenie stanu wojennego na terenie całej wyspy 

Mindanao (22 VII). Naloty lotnictwa rosyjskiego na syryjskie   

miasta Madan i Zor Shamr Camp – 6 ofiar, 19 rannych; strzelanina 

w ambasadzie Izraela w Ammanie (1 ofiara) – (23 VII). Zamach 

bombowy w Kabulu – 24 ofiary; atak szaleńca z piłą łańcuchową w 

Schaffhausen w Szwajcarii (5 rannych); 26 zabitych w samobójczym 

zamachu bombowym w Lahore; zawetowanie 2 kontrowersyjnych 

ustaw o sądownictwie w Polsce przez prezydenta DUDĘ (24 VII). 

Nowe sankcje ekonomiczne USA wobec Rosji, Iranu i KRL-D           

(25 VII). Zacięte walki w prowincji Kandahar (ok. 30 zabitych);   

pożary na francuskiej Riwierze – ewakuacja 12 tys. osób; 17 ofiar 

zawalenia się budynku w Mumbaju (26 VII). Nacjonalizacja stoczni 

w Saint-Nazaire przez rząd francuski; 3 ofiary gwałtownych starć w 

wenezuelskim Caracas (27 VII). Atak nożownika w Hamburgu – 1 

ofiara; wypadek pociągu pasażerskiego w Barcelonie – 54 rannych; 

wystrzelenie kolejnego międzykontynentalnej rakiety balistycznej 

przez KRL-D; utrzymanie ustawy o opiece zdrowotnej w USA         

(28 VII). Ewakuacja ponad 22 tys. widzów na festiwalu muzyki 

Tomorrowland w Parc de Can Zam w Barcelonie z powodu pożaru; 

nieudany atak na dom zastępcy prezydenta Kenii w Nairobi          

(29 VII). 69 ofiar walk z Boko Haram w nigeryjskim stanie         

Borno; zamach bombowy w Mogadiszu – 6 ofiar; wyrzucenie 755 

dyplomatów amerykańskich z Rosji w odwecie za uchwalenie 

sankcji; strzelanina w niemieckiej Konstancji (1 ofiara); wybory do 

Zgromadzenia Konstytucyjnego w Wenezueli oprotestowane przez 

opozycję – nasilenie starć na ulicach: 9 ofiar (30 VII). Powodzie w 

stanie Gudżarat – 213 ofiar; skarga Kataru do WTO na embargo 

Arabii Saudyjskiej, Egiptu, ZEA i Bahrajnu (31 VII). Zamach 

bombowy w meczecie w Heracie – 29 ofiar; aresztowanie liderów 

opozycji w Wenezueli (LEOPOLDO LÓPEZ, burmistrz Caracas – 

ANTONIO LEDEZMA) przez policję (1 VIII). Wycofanie się księcia 

FILIPA z brytyjskiego życia publicznego; plan RAISE w USA – 

program obniżenia legalnej imigracji (2 VIII). 4 ofiary zamachu 

bombowego w prowincji Kabul; częściowa legalizacja aborcji w  

Chile (3 VIII). Pożar 79-piętrowego wieżowca Bur Dubai Tower        

w ZEA – bez ofiar (4 VIII). Nowe sankcje RB ONZ na KRL-D w 

związku z próbami balistycznymi; referendum konstytucyjne w 

Mauretanii – m.in. modyfikacja flagi państwowej (5 VIII). 11 ofiar 

ataku Boko Haram na kościół Św. Filipa w Ozubulu w Nigerii; plan 

zamknięcia wszystkich biur Al-Jazeera w Izraelu (6 VIII). USA: 

bankructwo linii lotniczych PenAir (7 VIII). Trzęsienie ziemi w 

chińskim Syczuanie – 13 ofiar; groźby odpowiedzi zbrojnej USA 

wobec powtarzających się prób balistycznych KRL-D, a także 

możliwości ataku rakietowego na Guam (8 VIII). 6 rannych              

w atakach terrorystycznych na przedmieściach Paryża; nowe 
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sankcje USA na wenezuelskich urzędników w związku z kryzysem 

konstytucyjnym w tym kraju (9 VIII). 50 utonięć uchodźców w 

pobliżu wybrzeży Jemenu; 36 ofiar wypadku drogowego w ChRL – 

prowincja Shaanxi (10 VIII). 41 zabitych w katastrofie kolejowej     

w Aleksandrii; wyrzucenie ambasadora Wenezueli z Peru – kryzys       

w łonie państw Ameryki Płd. (11 VIII). 7 ofiar szturmu w Sarminie 

w płn-zach. Syrii; wprowadzenie stanu wyjątkowego w Wirginii 

wskutek zamieszek w Charlottesville (1 ofiara); 36 ofiar powodzi     

w Nepalu (12 VIII). Zamach terrorystyczny w stolicy Burkina Faso, 

Wagadugu – 17 ofiar; 25 zabitych bojowników ISIS w centralnej 

Syrii (13 VIII).  Usunięcie pomnika żołnierza Konfederacji podczas 

protestu w Durham w Karolinie Płn., fala błotna w okolicach 

Freetown w Sierra Leone – 350 ofiar (14 VIII). 27 ofiar w wyniku 

zamachów bombowych Boko Haram pod Maiduguri; 12 zabitych 

podczas ceremonii religijnej na Maderze (upadek drzewa) –  

(15 VIII). Likwidacja kolejnych pomników konfederatów w stanie 

Maryland; naloty policyjne na Filipinach – 32 ofiary; 37 zabitych    

w starciach w więzieniu w Puerto Ayacucho w Wenezueli (16 VIII). 

13 ofiar ataku terrorystycznego w Barcelonie na deptaku La 

Rambla (17 VIII). Atak terrorystyczny w Cambrils w Hiszpanii –      

6 ofiar; 2 zabitych w ataku nożownika w Turku (18 VIII). 8 rannych 

w ataku terrorystycznym w Surgucie; katastrofa kolejowa w Indiach 

w stanie Uttar Pradeś – 23 ofiary (19 VIII). 5 zabitych wskutek 

wybuchu rakiety podczas Międzynarodowych Targów w Damaszku; 

potępienie zabójstw w wyniku wojny narkotykowej na Filipinach 

przez Filipiński Kościół Katolicki (20 VIII). Zastrzelenie głównego 

zabójcy z Barcelony przez hiszpańską policję; początek renowacji 

Big Bena w Wielkiej Brytanii; zderzenie niszczyciela USS „John S. 

McCain” z liberyjskim tankowcem – zaginięcie 10 marynarzy; 

masowe protesty społeczne w związku z postępowaniem władz w 

tzw. filipińskiej wojny narkotykowej (21 VIII). Niezgodność z 

konstytucją Indii islamskiej praktyki rozwodu – wyrok Sądu 

Najwyższego (22 VIII). 35 ofiar w wyniku strajków na płn. od 

stolicy Jemenu, Sany; odnalezienie okaleczonego ciała szwedzkiej 

dziennikarki KIM WALL uczestniczącej wcześniej w eksperymencie 

duńskiego wynalazcy (23 VIII). Powodzie w Makau w wyniku 

tajfunu Hato – 12 ofiar; przywrócenie stosunków dyplomatycznych 

między Katarem a Iranem (24 VIII). 16 ofiar walk w pobliżu bazy 

wojskowej w Rakhine w Myanmarze (25 VIII). Kolejne trzy próby 

balistyczne KRL-D; uderzenie huraganu Harvey w stan Teksas (26 

VIII). Kontrola nad miastem Tal Afar dla armii irackiej (27 VIII). 

Początek negocjacji chińsko-indyjskich dot. spornego terytorium 

Doklam; 8 ofiar huraganu Harvey w amerykańskim stanie Teksas 

(28 VIII). Zamach bombowy w Kabulu – 5 ofiar; zakończenie 

nadawania Fox News przez telewizję Sky UK; Berkshire Hathaway 

Inc. największym akcjonariuszem Banku Ameryki; wystrzelenie 

rakiety balistycznej Hwasong-12 przez KRL-D (aktywacja systemu 

ostrzegania J-Alert wobec minięcia płn. Japonii przez pocisk) – (29 

VIII). Nalot NATO na dom w prowincji Logar – miejsce schronienia 

talibów (11 ofiar); powodzie w Mumbaju i w okolicach; decyzja 
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rządu Węgier o przedłużeniu stanu wyjątkowego w państwie w 

związku z kryzysem imigracyjnym (30 VIII). Katastrofa budowlana 

w Mumbaju – 24 ofiary; nakaz zamknięcia konsulatu generalnego 

Rosji w San Francisco przez Departament Stanu USA (31 VIII). 

Unieważnienie wyborów prezydenckich w Kenii decyzją Sądu 

Najwyższego (1 IX). Zamach bombowy w Samarze w Iraku –              

7 ofiar; pożar Moi Girls School w Nairobi – siedem ofiar wśród 

uczennic; traktat między Australią a Timorem Wsch. w sprawie 

wyznaczenia granicy morskiej i eksploatacji pola gazowego Greater 

Sunrise; aresztowanie lidera opozycji Kambodży KEM KHA 

SOKHY za rzekomą zdradę (2 IX). Stan wyjątkowy w Los Angeles w 

wyniku pożarów na 5800 akrach ziemi; ewakuacja części ludności 

miasta Frankfurt w wyniku odkrycia niewybuchu; prawdopodobna 

próba bomby wodorowej w KRL-D (3 IX). Śmierć 2 rosyjskich 

żołnierzy eskortujących konwój kontrolujący rozejm bojowy wojsk    

w prowincji Deir ez-Zor; kryzys rządowy na Tajwanie (4 IX). 

Odblokowanie Deir ez-Zor przez wojska syryjskie; exodus 123 tys. 

uchodźców Rohingya z Myanmaru do Bangladeszu; zamach na 

wybitną indyjską dziennikarkę GAURI LANKESH w Bangalore        

(5 IX). Pielgrzymka papieża FRANCISZKA do Kolumbii (6-10 IX). 

Katastrofa F-16 w Safford w Arizonie – śmierć pilota; zniszczenie 

wyspy Barbuda w 90% przez huragan Irma; napięcie   w 

stosunkach Myanmar-Bangladesz w kwestii składowania               

min przeciwpiechotnych; odrzucenie skarg Słowacji i Węgier 

dotyczącej polityki imigracyjnej UE przez Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości (6 IX). Izraelski nalot na wojskowy obiekt 

badawczy w Syrii w pobliżu miasta Masasyaf (podejrzenie o 

posiadanie broni chemicznej); trzęsienie ziemi w Meksyku o sile 8,2 

w skali Richtera (98 ofiar w stanie Chiapas); pomoc finansowa od 

władz Kataru w wysokości 30 000 000 dolarów na ofiary huraganu 

Harvey w USA; wyrzucenie ambasadora KRL-D z Meksyku w 

związku z ostatnimi próbami atomowymi; zawieszenie ustawy o 

referendum w sprawie niepodległości Katalonii przez Hiszpański 

Trybunał Konstytucyjny; masowe protesty antyprezydenckie w Togo 

(7 IX). Zawieszenie stosunków handlowych z KRL-D przez Filipiny; 

katastrofy śmigłowców w Belvidere (Karolina Płn.) i Medford (New 

Jersey), razem 6 ofiar (8 IX). Początek ofensywy wojsk syryjskich    

na płn. od Deir ez-Zor; zawieszenie rozmów Arabii Saudyjskiej            

z Katarem – kolejny impas polityczny w Zat. Perskiej (9 IX).          

34 ofiary rosyjskich nalotów na rz. Eufrat w pobliżu Deir ez-Zor; 

powodzie w Livorno we Włoszech – 6 ofiar (10 IX). 18 zabitych 

policjantów egipskich w zamachu na płw. Synaj; zderzenie 

pociągów na stacji kolejowej Andermatt w Szwajcarii – 30 osób 

rannych; największe ćwiczenia wojskowe w Szwecji od ponad 20 

lat; nowe sankcje RB ONZ wobec KRL-D – ograniczenie importu 

rafinowanej ropy naftowej i zakaz eksportu tekstyliów (11 IX). 

Książka HILLARY CLINTON „What Happened”; zwycięstwo 

prawicowej koalicji w wyborach parlamentarnych w Norwegii; 

oskarżenie rządu Birmy o okrucieństwa wobec ludu Rohingya przez 

premiera Bangladeszu (12 IX). Zamach samobójczy w punkcie 
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kontrolnym w pobliżu Kabul International Cricket Stadium – trzy 

ofiary; zniesienie zwolnienia z poboru ultra ortodoksyjnych Żydów 

w Izraelu (13 IX). 50 ofiar zamachów na An-Nasiriję w Iraku; pożar 

w islamskiej szkole z internatem w Kuala Lumpur w Malezji – 24 

ofiary; 6-dniowe strategiczne ćwiczenia wojskowe na terenie Rosji    

i Białorusi (14 IX). Eksplozja w pociągu na stacji Parsons Green       

w Londynie; kolejna próba balistyczna KRL-D (pocisk nad wyspą 

Hokkaido); koniec misji sondy kosmicznej „Cassini” – upadek w 

atmosferę Saturna (15 IX). Poparcie rządu Szkocji względem 

planowanego referendum niepodległościowego w Katalonii (16 IX). 

5 ofiar zamachu w Bajaur w Pakistanie; silne burze w Rumunii –     

8 zabitych (17 IX). Prorządowe demonstracje w Yangonie, stolicy 

Myanmaru (18 IX). Trzęsienie ziemi w Meksyku – 370 ofiar (19 IX). 

Podpisanie traktatu ONZ o zakazie broni jądrowej w siedzibie ONZ 

w Nowym Jorku; akcja hiszpańskiej policji na urzędy Katalonii 

wraz z aresztowaniem urzędników – panaceum na referendum w 

sprawie niepodległości; zniesienie zakazu połączeń internetowych z 

2013 r. w Arabii Saudyjskiej (20 IX). Naloty rosyjskie i syryjskie na 

płd. Idlib – 3 ofiary; 5 utonięć wśród migrantów na zach. wybrzeżu 

Libii; nowe sankcje ekonomiczne USA wobec KRL-D w związku z 

jej programem atomowym; masowe protesty antyprezydenckie na 

Filipinach wobec wojny narkotykowej i stanu wojennego (21 IX). 

Odkrycie wolniejszego rozwoju mózgów neandertalczyków w 

wyniku prac badawczych (22 IX). Ograniczenie eksportu ropy 

naftowej do KRL-D i zakaz importu tekstyliów z KRL-D przez 

ChRL; udany test rakiety balistycznej Khorramshahr w Iranie; atak 

kwasem wokół centra handlowego i stacji metra w Strafforfd w 

Londynie (23 IX). Śmierć rosyjskiego gen. WALEREGO ASAPOWA 

przez ogień moździerzy dżihadystów; strzelanina w kościele w 

Nashville (1 ofiara) – (24 IX). Pierwsza kobieta oficerem piechoty 

morskiej w USA; akt terroru w ZOO w nigeryjskim Benin City – trzy 

ofiary; referendum w sprawie niepodległości Kurdystanu – 92,73% 

za (25 IX). Strzelanina w Har Adar na Zach. Brzegu Jordanu –        

3 ofiary; dekret na wydawanie prawa jazdy kobietom do czerwca 

2018 r. w Arabii Saudyjskiej; zagrożenie interwencją w Kurdystanie 

przez Iran i Turcję w przypadku ogłoszenia niezależności irackiej 

prowincji (26 IX). Naloty rosyjskie na Syrię – atak na Qaina, 

Yaqobia; ogłoszenie zakończenia zniszczenia całego arsenału broni 

chemicznej przez Rosję; 5 lat więzienia w zawieszeniu dla byłego 

premiera Tajlandii, SHINAWATRY; żądanie anulowania wyników 

referendum w sprawie niepodległości Kurdystanu przez Irak            

(27 IX). Kryzys rządowy w Japonii; 14 ofiar wśród imigrantów 

Rohingya uciekających do Bangladeszu z Myanmaru (28 IX).            

15 ofiar ataku dżihadystów w ok. Mogadiszu; 22  zabitych w  

wyniku zawalenie się kładki między stacjami kolejowymi Parel i 

Elphinstone Road w Mumbaju; wydalenie SUN ZHENGCAI’A z 

szeregów Komunistycznej Parti Chin (29 IX). 12 zabitych w wyniku 

upadku sam. transportowego w Dem. Rep. Konga; demonstracja 

faszystowska w Göteborgu (30 IX). Przejęcie Al-Qaryatain                

w prowincji Homs przez dżihadystów; 59 ofiar i 527 rannych w 
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wyniku ostrzału koncertu w Las Vegas – najbardziej śmiercionośna 

strzelanina w dziejach USA; upadłość linii Monarch Airlines w    

Wlk. Brytanii; referendum w Katalonii w sprawie niepodległości  

(za 92,01%, przeciw 7,99%); incydent terrorystyczny w Marsylii –   

2 ofiary (1 X). 15 ofiar zamachu na posterunek policji w dzielnicy   

Al-Midan w Damaszku; 20 dni aresztu dla lidera opozycji rosyjskiej 

ALEKSIEJA NAWALNEGO za organizowanie nieautoryzowanych 

publicznych spotkań; uwięzienie wiceprezydenta Ekwadoru JORGE 

GLASA za rzekomą korupcję (2 X). Strajk generalny w Katalonii 

wobec brutalności hiszpańskiej policji podczas referendum; ustawa 

aborcyjna w USA o karaniu za dokonywanie przerywania ciąży w 

20 tyg. (3 X). Szturm wojsk irackich na Hawiję, bastion dżihadystów 

w Iraku; zasadzka dżihadystów pod Tongo Tongo w Nigrze –             

9 zabitych żołnierzy Nigru i USA, 21 ofiar wśród islamistów; 

oskarżenie Rosji i Syrii przez Lekarzy Praw Człowieka o ataki na 

szpitale podczas wojny domowej w Syrii (4 X). Odzyskanie Hawiji 

przez wojska irackie; stan wyjątkowy na płn. Florydzie; wizyta 

króla Arabii Saudyjskiej SALMANA w Rosji – rozmowa z prez. 

PUTINEM; podpalenie ośrodka opieki nad dziećmi w Janauba        

w stanie Minas Gerais w Brazylii – 14 ofiar (5 X). Naloty na rz. 

Eufrat w pobliżu Majadin; kontratak sił dżihadystów w pobliżu 

miasta Hawsh Dawahra w Syrii; raport w „New York Times”           

o molestowaniu seksualnym w wykonaniu producenta filmowego 

HARVEY’A WEINSTEINA; 19 ofiar wypadku kolejowego w mieście 

Władimir w Rosji; katastrofa śmigłowca indyjskich sił powietrznych 

w Tawang – 7 ofiar (6 X). Incydent terrorystyczny w Dżiddzie w 

Arabii Saudyjskiej – 3 ofiary; eksplozja gazu na stacji benzynowej    

w Legon na przedmieściach Akry w Ghanie (7 ofiar); epidemia     

dżumy płucnej, dymieniczej i posocznicowej na Madagaskarze –                   

45 ofiar; aresztowania 290 opozycjonistów – przeciwników władzy     

PUTINA w Rosji (7 X). Wywrócenie się łodzi z uchodźcami w Zat. 

Bengalskiej (12 ofiar); wiec 350 tys. ludzi opowiadających się za 

niepodległością Katalonii w Barcelonie (8 X). Stan wyjątkowy w 

Kalifornii w wyniku kilkunastu pożarów; pożar w Sindika Trade 

Center w płn-zach. części Moskwy (9 X). Rozbicie się rosyjskiego 

Su-24 w prowincji Latakia (2 ofiary); przemówienie prezydenta 

Katalonii CARLESA PUIGDEMONTA dotyczące ogłoszenia 

suwerenności od Hiszpanii – propozycja zawieszenia deklaracji       

o niepodległości i rozpoczęcia rozmów z Madrytem (10 X). Zamach 

na centrum dowodzenia policji w Damaszku – 2 ofiary; ratunek 

wojsk pakistańskich dla piątki cudzoziemców przetrzymywanych w 

niewoli u talibów (11 X). Powodzie i osunięcia ziemi w prowincjach 

Yen Bai i Hoa Binh w Wietnamie – 54 ofiary; porozumienie o 

jedności między Fatah a Hamas podpisane w Kairze w obecności 

polityków Egiptu i Arabii Saudyjskiej (12 X). Aresztowanie lidera 

gangu ulicznego MS-13, ANGELA GABRIELA REYESA 

MARROQUINA przez gwatemalską policję (13 X). 587 ofiar ataku 

bombowego na hotel Safari w Mogadiszu – największy zamach        

w historii Somalii (14 X). Początek starć iracko-kurdyjskich o 

miasto Kirkuk – formalny początek wojny iracko-kurdyjskiej (15 X). 
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SOORONBAY JEENBEKOW prezydentem Kirgistanu (do dzisiaj). 

Śmierć przywódców dżihadystów na Filipinach podczas oblężenia 

Marawi; zniszczenie syryjskiej baterii przeciwlotniczej przez 

izraelskie siły powietrzne podczas misji rozpoznawczej w libańskiej 

przestrzeni powietrznej; 3 ofiary huraganu Ofhelia w Irlandii; 

zamordowanie maltańskiej blogerki i dziennikarki DAPHNE 

CARUANY GALIZII, której walka z korupcją doprowadziły do 

przedterminowych wyborów (16 X). Zwycięstwo syryjskich sił 

demokratycznych w bitwie o Rakkę z dżihadystami; 20 ofiar 

zamachu terrorystycznego w Gardez w Afganistanie; zajęcie kilka 

kurdyjskich miast przez wojska irackie w pobliżu granicy z Iranem; 

starcia podczas demonstracji przed budynkiem parlamentu                

w Kijowie (17 X). Śmierć ISSAMA ZAHREDDINE, jednego z wlk. 

generałów armii syryjskiej podczas walk o Homs i Aleppo; 

strzelaninia w Edgewood w stanie Maryland – 3 ofiary (18 X). 43 

ofiary zamachu talibów na bazę wojskową w prowincji Kandahar 

(19 X). Kolejne zamachy samobójcze – na meczet Shia w Kabulu i     

w prowincji Ghor – 60 ofiar; śmierć 16 egipskich policjantów w 

starciu z dżihadystami z ruchu Hasma; aresztowanie 140 osób         

w Malawi oskarżonych o zlinczowanie podejrzanych o wampiryzm    

(20 X). Walki w zach. Nigrze z dżihadystami – 13 ofiar; zamach 

samobójczy w Kabulu (15 zabitych); wprowadzenie w życie art. 155 

Konstytucji Hiszpanii (Katalonia pod bezpośrednią kontrolą rządu 

centralnego – usunięcie władzy lokalnej i całkowite ograniczenie 

władzy parlamentu, pod kontrolą Hiszpanii – policja i media 

katalońskie (21 X). 13 zabitych w ataku na nigeryjskie Maiduguri 

(22 X). Koniec operacji wojskowych w Marawi wg komunikatu 

filipińskich sił zbrojnych (23 X). Wzmocnienie władzy XI JINPINGA 

w Komunistycznej Partii Chin; aresztowanie 9 osób podejrzanych o 

związki z dżihadystami w Indonezji (24 X). Powiew zmian w Arabii 

Saudyjskiej – większość obywateli za umiarkowanym islamem wg 

wypowiedzi króla SALMANA; fiasko zamachu na ukraińskiego 

dziennikarza IHORA MOSIJCZUKA w Kijowie (25 X). Eksplozja w 

zakładzie fajerwerków w Dżakarcie – 47 ofiar; zderzenie pociągu z 

ciężarówką w Raseborg w Finlandii – 4 ofiary; upadek rosyjskiego 

śmigłowca na Spitsbergenie (8 zabitych) – (26 X). Wycofanie się 

Burundi z Międzynarodowego Trybunału Karnego w wyniku 

oskarżeń o zbrodnie przeciw ludzkości; przejście wg dekretu 

prezydenckiego z cyrylicy na alfabet łaciński w Kazachstanie; 

publikacja 39 rosyjskich firm wojskowych i agencji wywiadowczych 

przez USA – celem sankcje ekonomiczne; jednostronna deklaracja 

niepodległości Katalonii – reakcja Hiszpanii: wdrożenie art. 155 z 

konstytucji – rozwiązanie parlamentu, odwołanie rządu Katalonii i 

ogłoszenie nowych wyborów regionalnych (27 X). 25 ofiar zamachu 

w Mogadiszu; 19 ofiar wypadku drogowego nad rz. Trishuli w 

Nepalu (28 X). 2 tys. prorządowa demonstracja w Yangonie, stolicy 

Myanmaru; manifestacja zwolenników zjednoczonej Hiszpanii w 

Barcelonie (29 X). Ucieczka lidera Katalonii, PUIGDEMONTA do 

Belgii w obawie przed aresztowaniem; możliwość udziału kobiet       

w wydarzeniach sportowych w Arabii Saudyjskiej (30 X). Zamach 
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terrorystyczny na Dln. Manhattanie – 8 ofiar; samobójczy atak na 

Kabul (8 zabitych); 200 ofiar załamania się tunelu w miejscu badań 

jądrowych w KRL-D (31 X). 26 ofiar nalotu saudyjskiego na rynek 

w dystrykcie Sahar; 15 zabitych w zamachu w afgańskim Charikar; 

zakończenie stanu wyjątkowego we Francji; wybuch kotła w 

elektrowni węglowej w Unchahar w stanie Uttar Pradesh – 38 ofiar 

(1 XI). Odzyskanie Deir ez-Zor przez wojska syryjskie (2 XI). Atak 

bombowy w Hader w Syrii, 9 ofiar; wkroczenie wojsk irackich do 

miasta Al-Qa’im w pobliżu granicy z Syrią; pierwsze amerykańskie 

naloty bombowe na dżihadystów w Somalii; nakaz aresztowania 

wobec byłego prezydenta Katalonii, CARLESA PUIGDEMONTA 

wydany w Hiszpanii (3 XI). Zestrzelenie pocisku balistycznego na 

lotnisku King Khalid w Rijadzie przez saudyjską obronę plot.; akcja 

antykorupcyjna w Arabii Saudyjskiej wobec książąt, obecnych min.    

i byłych; kryzys rządowy w Libanie (4 XI). 5 ofiar samobójczego 

zamachu w Adenie; zamach na szyicki meczet w Kirkuku – pięciu 

zabitych; atak na Sutherland Springs w stanie Teksas – śmierć 26 

osób; były lider Katalonii w ręku belgijskiej policji; aresztowania 

260 osób podczas protestów antyprezydenckich w Rosji (5 XI). 

Aresztowanie saudyjskiego miliardera księcia AL-WALEEDA BIN 

TALALA; wizyta TRUMPA w Japonii; stwierdzenie stanu wojny 

między Libanem a Arabią Saudyjską poprzez akty agresji (6 XI). 

Oskarżenie Iranu przez Arabię Saudyjską o akt bezpośredniej 

agresji militarnej wobec dostarczenia pocisków rebeliantom w 

Jemenie; podpisanie Porozumienia Paryskiego przez Syrię (7 XI). 

Przejęcie Abu Kamal przez wojska syryjskie; oskarżenie HEATHER 

UNRUH wobec aktora KEVINA SPACEY’A o napaść seksualną     

na jej syna w Nantucket w Massachusetts w 2016 r. (8 XI). Zakaz 

sprzedaży większości tytoniu w Watykanie od 1 I 2018 r.; uwięzienie 

marszałka Sejmu Katalonii – CARME FORCADELLA przez          

Sąd Najwyższy Hiszpanii (9 XI). Wezwanie obyw. do opuszczenia 

Libanu przez Arabię Saudyjską, ZEA i Kuwejt; ogłoszenie 

nieważności dymisji premiera Libanu, HARIRIEGO przez 

Hezbollah (zarzut przetrzymywania premiera przez władze 

saudyjskie) – (10 XI). Początek ofensywy irackiej w kierunku Rawy; 

odkrycie masowych grobów w pobliżu Hawiji – ok. 400 ciał; 

ponowne przejęcie kontroli nad Abu Kamal przez oddziały Państwa 

Islamskiego; 60-tys. nacjonalistyczny marsz w Warszawie (11 XI).    

7 zabitych na koncercie w Bangui w Rep. Środkowoafrykańskiej; 

marsz ofiar przemocy seksualnej w Hollywood w Kalifornii;           

7,3 stopni w skali Richtera – trzęsienie ziemi w Halabdży w Iraku 

oraz w Iranie – 630 zabitych; 16 ofiar wywrócenia się łodzi w rzece 

Kryszna w stanie Andhra Pradesh (12 XI). Ucieczka żołnierza 

północnokoreańskiego przez linię demarkacyjną do Korei Płd.; pakt 

o integracji obronnej państw NATO poza Danią, Portugalią, Wlk. 

Brytanią; usunięcie Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii z listy 

grup terrorystycznych przez UE (13 XI). Początek wojskowego 

zamachu stanu w Zimbabwe; strzelanina w Rancho Tehama w Płn. 

Karolinie – 5 ofiar (14 XI). Sprzedaż obrazu Salvator Mundi 

LEONARDA DA VINCI za 450 300 000 dolarów; powodzie w 
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pobliżu Aten – 16 zabitych; przejęcie władzy nad Zimbabwe          

przez wojsko – apel o zachowanie spokoju; 44 ofiary zatonięcia 

argentyńskiego okrętu podwodnego „San Juan”; (15 XI). 

Podpisanie Deklarację Zjednoczenia przez rywalizujące frakcje         

w Sudańskim Ruchu Ludowo-Wyzwoleńczym – Kair; rozwiązanie 

Kambodżańskiej Narodowej Partii Ratunkowej przez Sąd Najwyższy 

(16 XI). Rawa w ręku wojsk irackich – wszystkie miasta w Iraku 

poza kontrolą Państwa Islamskiego; starcia w Nairobi – 5 ofiar (17 

XI). 19 zabitych w pożarze mieszkania na przedmieściach Pekinu; 

świętowanie rychłego upadku MUGABE w Zimbabwe (18 XI). 

Odzyskanie Abu Kamal, ostatniej twierdzy dżihadystów w Syrii 

przez wojska rządowe (19 XI). KRL-D sponsorem terroryzmu wg 

wypowiedzi TRUMPA (20 XI). Atak Boko Haram na meczet w Mubi 

w Nigerii – 50 ofiar; nowe sankcje amerykańskie na kilka firm 

żeglugowych i statków oraz na 4 chińskie firmy prowadzące handel 

z KRL-D; rezygnacja MUGABE z urzędu prezydenta Zimbabwe – 

PHELEKEZELA MPHOKO p.o. prezydenta (21 XI). Operacja 

antyterrorystyczna w Tbilisi – 4 ofiary; zawieszenie kontaktów          

z USA przez Autonomię Palestyńską po zamknięciu biura OWP       

w Waszyngtonie; dożywocie dla gen. RATKO MLADICIA – wyrok 

MTK dla byłej Jugosławii; zawieszenie rezygnacji premiera Libanu 

HARIRIEGO po przybyciu z powrotem do Bejrutu (22 XI). Dialog 

sudańsko-rosyjski podjęty przez poszukiwanego przez MTK prez. 

Sudanu, OMARA AL-BASZIRA – zwiększenie współpracy wojskowej 

(23 XI). 311 ofiar zamachu na meczet k.Arisz na płw. Synaj; 13 lat      

i 5 msc więzienia dla OSCARA PISTORIUSA za zamordowanie 

swojej dziewczyny; EMMERSON MNANGAGWA prezydentem 

Zimbabwe (do dzisiaj); uznanie urodzin byłego przywódcy tego 

kraju za święto państwowe w Zimbabwe (24 XI). Aresztowanie 

byłego min. finansów Zimbabwe, IGNATIUSA CHOMBO; ponad   

40 aresztowanych podczas starć w prowincji Quebec w Kanadzie 

(25 XI). Nalot rosyjski na Al-Shafah – 53 ofiary; protest Tehreek-    

e-Labaik w Pakistanie (26 XI). Zderzenie pociągów w Morlanwelz     

w Belgii – 2 ofiary, 7 rannych (27 XI). Pielgrzymka FRANCISZKA 

do Myanmaru i Bangladeszu (27 XI-2 XII). Wystrzelenie kolejnego 

pocisku przez KRL-D i jego wylądowanie w Morzu Japońskim (28 

XI). Ustawodawstwo dot. eutanazji w australijskim stanie Victoria; 

samobójstwo chorwackiego gen. SLOBODANA PRALJAKA po 

wysłuchaniu w sądzie o swojej zbrodni wojennej w haskim sądzie 

(29 XI). 750 tys. l oleju napędowego dla zapewnienia czystej wody 

milionom ludzi w pogrążonym wojną Jemenie – MCK (30 XI).        

16 ofiar zamachu w Pakistanie podczas szturmu Dyrekcji Instytutu 

Szkolenia Rolniczego; przyznanie się MICHAELA FLYNNA, byłego 

amerykańskiego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA      

do złożenia fałszywego oświadczenia do FBI i kontaktach z Rosją; 

uruchomienie największej na świecie baterii litowo-jonowej (100-

megawatowy system Tesla Powerpack) – (1 XII). Izraelski ostrzał 

terytorium Syrii na płd. od Damaszku; cyklon Ockhi w płd. Indiach 

(2 XII). Zapowiedź utworzenia krypto waluty petro w Wenezueli 

wobec kryzysu społeczno-gospodarczego; zderzenie 10-tonowej 
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łodzi rybackiej z tankowcem o pojemności 336 t w pobliżu wyspy 

Yeongheung w Korei Płd. – 13 ofiar (3 XII). Zamordowanie byłego 

prezydenta Jemenu, SALAHA przez siły Houthi w wyniku ataku na 

jego dom pod Saną; kolejny atak rakietowy Izraela na terytorium 

Syrii (4 XII). 47 rannych w wyniku wjazdu pociągu pasażerskiego 

na tyły pociągu towarowego w Meerbusch w Niemczech; sojusz 

polityczno-wojskowy ZEA z Arabią Saudyjską ogłoszony na szczycie 

GCC w Kuwejcie (5 XII). Rosyjskie naloty po wsch. stronie rzeki 

Eufrat w prowincji Deir al-Zor; 100. rocznica niepodległości 

Finlandii; uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela przez prezydenta 

DONALDA TRUMPA – krytyka państw arabskich, protesty w 

Jordanii, Palestynie i Turcji, krytyka UE, w tym Francji, Niemiec, 

Wlk. Brytanii; krytyka sekr. gen. ONZ – zagrożenie dla pokoju w 

tym regionie świata (6 XII). Uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela 

przez Czechy; aprobata Filipin wobec kroku USA co do uznania 

Jerozolimy za stolicę Izraela; początek 2-dniowej wizyty prezydenta 

Turcji, ERDOGANA w Grecji; usankcjonowanie małżeństw osób tej 

samej płci w Australii (7 XII). Kolejne rosyjskie naloty na prowincję 

Idlib – 5 ofiar; atak terrorystów na Semuliki w Dem. Rep. Konga – 

15 zabitych żołnierzy sił pokojowych ONZ; krytyka Rosji co do 

uznania Jerozolimy za stolicę Izraela przez USA; wybuch starć w 

Betlejem i Hebronie – ponad 200 osób rannych, 1 ofiara; potępienie 

stanowiska USA w sprawie Jerozolimy przez 14 z 15 członków RB 

ONZ; zatwierdzenie kontrowersyjnych zmian w sądownictwie przez 

polski parlament; ponowne aresztowanie SAAKASZWILIEGO przez 

policję ukraińską (8 XII). Ogłoszenie końca wojny z Państwem 

Islamskim przez Irak; protesty arabskie na Zach. Brzegu Jordanu       

i w Strefie Gazy wobec decyzji USA (9 XII). Wielka iracka parada 

wojskowa w Bagdadzie z okazji zwycięstwa nad dżihadystami;      

akt terroru na głównym dworcu autobusowym w Jerozolimie – 

zranienie ochroniarza przez Palestyńczyka; zakaz startu dla       

partii opozycyjnych w Wenezueli; Nagrody Nobla (fizyka – 1/2 

RAINER WEISS (USA), 1/4 BARRY CLARK BARISH i KIP 

STEPHEN THORNE (USA), chemia – 1/3 JACQUES DUBOCHET 

(Szwajcaria), 1/3 JOACHIM FRANK (Niemcy), 1/3 RICHARD 

HENDERSON (Wielka Brytania), fizjologia i medycyna – 1/3 

JEFFREY CONNOR HALL, 1/3 MICHAEL MORRIS ROSBASH, 

1/3 MICHAEL WARREN YOUNG (USA), literatura – KAZUO 

ISHIGURO (Japonia), pokojowa – Międzynarodowa Kampania     

na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej, ekonomia – RICHARD 

H.THALER (USA) – (10 XII). Próba aktu terrorystycznego               

w Nowym Jorku – 3 rannych; zniesienie zakazu komercyjnych        

kin w Arabii Saudyjskiej (11 XII). Eksplozja i pożar w gazociągu       

Gas Connect Austria w Baumgarten an der March – 1 ofiara, 21 

rannych; Raport Arktyczny: zanikanie lodu morskiego i ocieplenie 

powierzchni oceanu niespotykane od 1500 lat (12 XII). Saudyjskie 

loty nad Jemen – ok. 30 ofiar bombardowań; wystrzeliwanie rakiet 

na Izrael ze Strefy Gazy przez Palestyńczyków w ramach protestu 

przeciw uznaniu Jerozolimy przez USA za stolicę Izraela (13 XII). 

Ogłoszenie zawieszenia broni przez największy gang narkotykowy 
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Kolumbii – Clan del Golfo; zderzenie pociągu z autobusem w 

Perpingnan – 6 ofiar; oskarżenie Iranu  o naruszenie porozumienia 

nuklearnego z 2015 r. przez USA (14 XII). Starcia na przejściu 

granicznym w Gazie, Ramallah, Hebronie, Kalandii i Kalkiji –        

4 ofiary, 160 rannych; 8 lat więzienia dla byłego min. gospodarki 

Rosji, ALEKSIEJA UŁUKAJEWA (15 XII). Katastrofa helikoptera 

w Hondurasie – 6 ofiar; stan wyjątkowy w płd. Chile w wyniku 

lawiny błotnej (16 XII). 9 zabitych w zamachu terrorystycznym w 

Kwecie; 10 ofiar rosyjskiego nalotu bombowego na cele w Syrii; 

zamach na burmistrza Misraty, MOHAMEDA ESHTEWI’EGO; 

porozumienie Wenezuela-Rosnieft dot. poszukiwania i eksploatacji 

gazu; kolizja w Birmingham – 6 ofiar; 80 tys. demonstracja w 

Dżakarcie – sprzeciw wobec uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela; 

opłynięcie kuli ziemskiej w 42 dni i 16 godzin przez FRANÇOISA 

GABARTA z Francji (17 XII). 3 ofiary wykolejenia pociągu w hr. 

Pierce w stanie Waszyngton; veto USA wobec rezolucji RB ONZ     

w sprawie wycofania deklaracji o uznaniu Jerozolimy za stolicę 

Izraela; nowy dokument Strategii Bezpieczeństwa Narodowego – 

określenie ChRL i Rosji jako głównego zagrożenia dla dominacji 

gospodarczej USA (18 XII). Wypadek autobusu wycieczkowego w 

Meksyku – 12 ofiar; uchwalenie ustawy o podatku i pracy w USA 

(19 XII). Zgoda na zażywanie konopii medycznych przez chorych    

w Nowej Zelandii; potępienie reformy sądownictwa w Polsce przez 

Komisję Europejską (20 XII). 19 rannych po wypadku samoch.       

w Melbourne; 29 zabitych po pożarze w centrum fitness w Jecheon     

w Korei Płd., zatonięcie promu u wybrzeży Luzon na Filipinach –     

4 ofiary; rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ – 128 za,              

9 przeciw, 35 wstrzymujących się wobec żądania odwołania przez 

USA deklaracji o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela (21 XII).       

8 mln ludności Jemenu zagrożonych klęską głodu; 2 ofiary starć      

w Strefie Gazy, na Zach. Brzegu Jordanu i we wsch. Jerozolimie; 

sprzeciw Palestyny wobec akceptacji amerykańskiego planu 

pokojowego na Bliskim Wschodzie; nałożenie sankcji na KRL-D 

przez RB ONZ m.in. ograniczenie importu ropy naftowej (22 XII). 

Powodzie i lawiny błota na Filipinach – ponad 200 ofiar; 33 ofiary 

wypadku autobusu w Radżastanie w zach. Indiach; pożar centrum 

handlowego w Davao City – 37 ofiar (23 XII). Sankcje ONZ – 

aktem wojny wobec stanowiska KRL-D; ułaskawienie ALBERTO 

FUJIMORIEGO, byłego prezydenta Peru; zawieszenie lotów 

Emirates Airlines do Tunisu (24 XII). 10 ofiar zamachu w Kabulu; 

naloty saudyjskich sił lotniczych na Houthi w Jemenie (ponad 70 

ofiar); 19 zabitych w wypadku busa w La Union na Filipinach      

(25 XII). Nalot na rynek w Taiz’z w Jemenie – 15 ofiar saudyjskiego 

ataku bombowego (26 XII). Wymiana więźniów między Ukrainą a 

Doniecką i Ługańską Rep. Ludową; 10 rannych w wyniku wybuchu 

bomby w supermarkecie w Sankt Petersburgu; Jerozolima wieczną 

stolicą Palestyny wg parlamentu Iranu (27 XII). 41 zabitych w 

wyniku zamachu samobójczego w Kabulu; pełna kontrola nad 

Benghazi przez libijską armię narodową (28 XII). Ataki na Koptów 

w Egipcie – 10 ofiar; pożar restauracji w Mumbaju – 15 ofiar; 
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kryzys rządowy w Mali (29 XII). Wypadek samochowy w Acapulco 

w Meksyku – 9 ofiar; protesty antyrządowe w Iranie, strzały           

do demonstrantów (30 XII). Wypadek ciężarówki w zach. Kenii –        

36 ofiar; ok. 1400 zniszczonych samochodów wobec pożaru garażu 

w Liverpoolu; wydanie czerwonego sygnału dla naszego świata 

przez sekr. gen. ONZ, ANTONIO GUTERRESA – pogłębienie się 

konfliktów, obawy o wykorzystanie broni atomowej, rosnący 

nacjonalizm i nierówności społeczne, postęp ksenofobii (31 XII). 

Śmierć MIGUELA FERRERA – amerykańskiego aktora, 

GORDENA KAYE’A – brytyjskiego aktora, JOHNA HURTA – 

brytyjskiego aktora filmowego i teatralnego, EMMANUELLE RIVY 

– francuskiej aktorki, ALA JARREAU – amerykańskiego wokalisty 

jazzowego, DANUTY SZAFLARSKIEJ – polskiej aktorki, BIILA 

PAXTONA – amerykańskiego aktora, DEREKA WALCOTTA – 

karaibskiego poety, MAGDALENY ABAKANOWICZ – polskiej 

artystki, ROGERA MOORE’A – brytyjskiego aktora, SAMA 

SHEPARDA – amerykańskiego aktora i dramaturga, JEANNE 

MOREAU – francuskiej aktorki, YVESA SAINT-LAURENTA – 

francuskiego biznesmena. 

2018 Wprowadzenie po raz pierwszy w historii Arabii Saudyjskiej i ZEA 

podatku od wartości dodanej – VAT; starcia w Kaszmirze między 

rebeliantami a wojskami indyjskimi – 8 ofiar; napięcie między 

Pakistanem a USA po słowach prezydenta TRUMPA o Pakistanie 

jako bezpiecznej przystani dla terrorystów; legalizacja marihuany   

w Kalifornii; zamieszki gangów w więzieniu Colonia Agroindustrial 

w Goianii – 9 ofiar (1 I). ALAIN BERSET prezydentem Szwajcarii. 

Wypadek autobusu w Peru – 48 ofiar; pożar w Woburn Safari Park 

– śmierć 13 małp; plany deportacji nielegalnych afrykańskich 

imigrantów z Izraela (2 I). Zamach samobójczy na meczet w Nigerii 

w mieście Gamboru – 11 ofiar; odkrycie najnowszej, największej 

znanej liczby pierwszej (liczba zawierająca 23 249 425 cyfr); USA: 

rozwiązanie komisji ds. oszustw wyborczych (3 I). Atak samobójczy 

w Kabulu – 20 ofiar; katastrofa kolejowa w Kroonstad w RPA –     

19 zabitych, ok. 100 rannych; zawieszenie pomocy w zakresie 

bezpieczeństwa dla Pakistanu przez USA; akceptacja propozycji 

Korei Płd. przez KRL-D w kwestii ewentualnego zaangażowania 

KRL-D w Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pyeongchang (4 I). 

Awaria balonu na gorące powietrze w Luksorze – 1 ofiara, 19 

rannych (5 I). 13 ofiar walk w prowincji Casamance k/Ziguinchor    

w Senegalu; aresztowanie 11 książąt w Arabii Saudyjskiej wobec 

protestu przeciwko oszczędnościom; wiece Irańczyków w Berlinie, 

Paryżu, Sztokholmie, Londynie i Waszyngtonie wzywające do 

zmiany rządu; kolizja irańskiego tankowca „Sanchi” z chińskim 

frachtowcem „Crystal” na Morzu Wschodniochińskim – 32 ofiary         

(6 I). 23 zabitych w eksplozji w siedzibie grupy rebeliantów 

czeczeńskich w Syrii; zakaz nauczania języka ang. w szkołach 

podstawowych w Iranie; 11 ofiar w La Concepción k/Acapulco        

w Meksyku w wyniku starć z policją (7 I). Erupcja wulkanu Kadovar 

w Papui-Nowej Gwinei (8 I). Lawiny błotne w Kalifornii – 15 ofiar; 

rozmowy między przedstawicielami KRL-D i Korei Płd. dotyczące 
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złagodzenia napięć i prowadzenia rozmów wojskowych; Egipt: 

przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 3 miesiące (9 I). Grecja: 

zatrzymanie tanzańskiego statku towarowego z 410 t materiałów 

wybuchowych; aresztowanie ponad 200 osób w Tunezji w wyniku 

udziału w protestach antyrządowych; wznowienie walk w Kolumbii 

między rządem a FARC (10 I). 2 ofiary starć na pograniczu Izraela 

i Palestyny; oburzenie w Pakistanie po gwałcie i zamordowaniu 6-

letniej dziewczynki (11 I). Zgoda na obserwacje meczów piłki nożnej 

przez kobiety w Arabii Saudyjskiej (12 I). Fałszywy alert na 

Hawajach o nadejściu pociski balistycznego z KRL-D; 2 ofiary 

strzelaniny w Vancouver (13 I). Eksplozja kotła grzewczego w Vila 

Nova da Rainha w Portugalii – 8 ofiar; ogłoszenie społecznych i 

gospodarczych reform w Tunezji (14 I). Podwójny zamach 

bombowy w Bagdadzie – 35 ofiar; ostrzał pogranicza Pakistanu 

przez indyjską armię – 4 zabitych; upadek mostu w Chirajara w 

Kolumbii – 10 ofiar (15 I). 10 zabitych w upadku kolumbijskiego 

śmigłowca w pobliżu Segovii; wstrzymanie pomocy finansowej      

dla Palestyny przez USA; zamach na OLIVERA IVANOVICIA, 

głównego polityka kosowskich Serbów w Mitrovicy; fatwa ponad 

1800 muzułmańskich duchownych na stosujących samobójcze 

zamachy bombowe w Pakistanie (16 I). 12 zabitych w walkach z 

Boko Haram pod Maiduguri (17 I). 52 ofiary pożaru autobusu w 

Aktobie w Kazachstanie; spotkanie MAY-MACRON w Sandhurst; 

historyczna akcja ratunkowa przy pomocy drona (18 I). Incydent na 

plaży Copacabana w Rio de Janeiro – 1 ofiara, 15 rannych (19 I). 

Przejęcie kontroli nad Abu ad-Duhur, lotniczą bazą wojskową przez 

syryjskie siły rządowe; atak terrorystów na Hotel Inter-Continental 

w Kabulu (18 ofiar); wypadek autobusu w płn-zach. Turcji – 11 

ofiar; fala protestów w Bukareszcie przeciwko korupcji i zmian       

w sądach (20 I). Wejście armii tureckiej do okręgu Afrin w Syrii 

celem ustanowienia bezpiecznej strefy; protesty przeciwko cenzurze 

i łamaniu praw człowieka w Dem. Rep. Konga – 57 rannych i 6 

ofiar (21 I). Krwawe starcia w Etiopii – 7 ofiar; wybuch wulkanu 

Mayon na Filipinach; 13 ofiar w wypadku autobusu w Kolumbii    

(22 I). Zamach bombowy w Benghazi – 33 ofiary; wypadek blisko 

elektrowni atomowej w Philippsburg w Niemczech (4 ofiary) –      

(23 I). 150 zabitych bojowników Państwa Islamskiego w walkach 

pod Deir ez-Zor; zamach bombowy w Dżalalabadzie – 6 ofiar        

(24 I). Wysadzenie pojazdu na minie w Boni w Mali (13 ofiar); 

przesunięcie zegara zagłady o 30 sekund naprzód do godz. 23.58 

przez Bulletin of Atomic (25 I). Pożar szpitala w Miryang – 37 

ofiar; zamach na byłego prezesa Sądu Najwyższego Gwatemali, 

JOSE ARTURO SIERRY podczas podróży po stolicy (26 I). Kolejny 

zamach samobójczy w Kabulu – 103 ofiary; atak terrorystyczny na 

bazę wojskową w Soumpi w Mali – 14 zabitych (27 I). Przejęcie 

kontroli nad Adenem przez radykalnych bojowników jemeńskich     

po starciach z siłami rządowymi; spotkanie min. spr. zagr. ChRL i 

Japonii w Pekinie; strzelaniny w Melcroft i Reading w USA –          

8 ofiar; krótkie aresztowanie ALEKSIEJA NAWALNEGO w Rosji 

podczas wiecu protestacyjnego w Moskwie (28 I). 36 utonięć w 
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autobusie po upadku z mostu w Murshidabad w Bangladeszu; 

pierwsza kobieta-premier w Rumunii (VIORICA DANCILA); 

rezygnacja ANDREW MC CABE’A z funkcji zastępcy dyrektora    

FBI wskutek konfliktu z prezydentem TRUMPEM (29 I). Premier 

Jemenu oraz członkowie kancelarii prezydenta w zamknięciu w 

pałacu prezydenckim wobec ofensywy radykalnych islamistów       

(30 I). Kolejne wykrycie groźnego przestępcy-gwałciciela 

RENAUDA HARDY’EGO w Belgii (31 I). Zmiana słów hymnu 

Kanady; strzelanina między grupami imigrantów w Calais; 

rezygnacja podsekretarza stanu ds. politycznych w USA (1 II). 

Udany ratunek dla 955 południowoafrykańskich górników                  

w kopalni Beatrix k/Welkom (2 II). Zestrzelenie rosyjskiego 

odrzutowca Suchoj Su-25 w Syrii; odwet rosyjskich sił lotniczych   

w prowincji Al-Nusra w płn-zach. Syrii; 7 ofiar wśród tureckich 

żołnierzy w walkach z Kurdami; samobójczy zamach w rejonie 

Kabal w Pakistanie – 11 zabitych (3 II). Zawieszenie jemeńskiej 

noblistki, TAWAKKOL KARMAN w szeregach partii Islah za 

krytykę saudyjskiej interwencji (4 II). 23 ofiary walk w pobliżu 

Damaszku; wycofanie holenderskiego ambasadora z Ankary wobec 

napiętych stosunków z Turcją; zamordowanie badacza kości 

słoniowej, ESMONDA BRADLEY’A MARTINA przez kłusowników 

w Kenii; ogłoszenie 15-dniowego stanu wyjątkowego na wyspach 

Malediwach – aresztowanie byłego prezydenta GAYOOMA (5 II). 

Aresztowanie prawie 600 osób w Turcji wobec ich zaangażowania 

w mediach społecznościowych i protestach przeciwko ofensywie w 

Syrii; wezwanie byłego prezydenta Malediwów. NASHEEDA          

do interwencji Indii i USA i pomocy w uwolnieniu więźniów; 

ratyfikacja kontrowersyjnej ustawy o Holokauście przez prezydenta 

Polski, DUDĘ mimo protestów Izraela i USA – negowanie polskiej 

antysemickiej postawy podczas II wojny światowej za sprawą tej 

ustawy pod groźbą kary więzienia (6 II). Prawdopodobny atak 

izraelskich samolotów szturmowych na syryjskie pozycje w Jamraya 

wg informacji mediów państwowych; rekordowe przemówienie 

NANCY PELOSI w Izbie Reprezentantów USA (7 II). Zacięte walki 

pod Khasham w Syrii – śmierć ponad 100 żołnierzy syryjskich; 

ponowne włączenie Gambii do Commonwealthu; meeting TRUMP-

MORALES; uchylenie zgody na małżeństwa jednopłciowe na 

Bermudach (8 II). Aresztowanie 17 przywódców Lewicowej Partii 

Demokratycznej za sprzeciw wobec akcji tureckich sił zbrojnych     

w Syrii (9 II). Igrzyska XXIII Olimpiady Zimowej w Pyeongchang 

(hokej: Olimpijscy sportowcy z Rosji, klasyfikacja medalowa: 

1.Norwegia 14 złotych, 14 srebrnych, 11 brązowych, łącznie 39 

medali, 2.Niemcy 14 złotych, 10 srebrnych, 7 brązowych, łącznie 31 

medali, 3. Kanada 11 złotych, 8 srebrnych, 10 brązowych, łącznie 

29 medali) – (9-25 II). Informacja o zestrzelenie syryjskiego drona 

podana przez armię izraelską – akcja odwetowa na bazę lotniczą     

w Homs; zestrzelenie izraelskiego myśliwca F-16 nad Wzgórzami 

Golan przez syryjską obronę plot., zestrzelenie tureckiego 

śmigłowca przez Kurdów w prowincji Afrin; 19 ofiar wypadku 

piętrowego autobusu w Hongkongu; 27 zabitych w wypadku 
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autobusu w zach. części wyspy Jawa; historyczna wizyta premiera 

Indii NARENDRY MODI’EGO w Palestynie; wspólne przemówienie 

prezydenta Korei Płd., MOON JAE-INA i prezydenta Prezydium 

Najwyższego Zgromadzenia Ludowego Korei Północnej, KIM 

YONG-NAMA w Seulu (10 II). Katastrofa lotnicza k/Moskwy – 71 

ofiar; ROSY SENANAYAKE pierwszą kobietą-burmistrzem byłej 

stolicy Sri Lanki, Kolombo (11 II). Atak amerykańskich dronów na 

cele talibów w Pakistanie, śmierć zastępcy przywódcy tego ruchu; 

cyklon Gita na wyspach Tonga; deportowanie SAAKASZWILIEGO 

z Ukrainy do Polski (12 II). Pożar części Port-au-Prince na Haiti; 

aresztowanie byłego prezydenta Gwatemali, ALVARO COLOMA       

i jego rządu za praktyki korupcyjne; rezygnacja MARTINA 

SCHULZA z funkcji lidera Socjaldemokratycznej Partii Niemiec     

(13 II). Nalot rosyjski na wioskę Ma’arrat Hurma w Idlib w Syrii – 

7 ofiar; strzelanina w liceum w Parkland na Florydzie – 17 ofiar; 

rezygnacja ZUMY z urzędu prezydenta RPA; śmierć czołowego 

opozycjonisty Zimbabwe, MORGANA TSVANGIRAI na raka 

okrężnicy (14 II). Eksplozja broni w Tabiyet Jazira w prowincji 

Deir ez-Zor w Syrii (23 ofiary); oskarżenie rosyjskich wojskowych    

o odpowiedzialność za wprowadzenie złośliwego oprogramowania 

NotPetya – rząd USA i Wlk. Brytanii; kryzys polityczny w Etiopii – 

rezygnacja premiera (15 II). CYRIL RAMAPHOSA prezydentem 

RPA (do dzisiaj). Atak Boko Haram na targ rybny w Konduga          

w Nigerii – 20 ofiar; ogłoszenie stanu wyjątkowego w Etiopii          

po dymisji premiera DESALEGNA; spotkanie min spr. wewn. 

Bangladeszu z min. spr. wewn. Myanmaru w sprawie repatriacji 

uchodźców Rohingya (16 II). Śmierć gubernatora stanu Oaxaca, 

ALEJANDRO MURAT HINOJOSY i sekr. spr. wewn. Meksyku, 

ALFONSO NAVARRETE PRIDY w katastrofie śmigłowca (17 II). 

Atak bandycki w kościele w Kizlyar w Dagestanie – 5 ofiar; Iran: 

katastrofa lotnicza w pobliżu Semirom (65 ofiar); aresztowanie 

szefa Banku Łotwy ILMARA RIMŠĒVIČSA z powodu korupcji       

(18 II). Atak lotnictwa syryjskiego na Ghoutę k/Damaszku – 44 

ofiary; wypadek na wysypisku śmieci w Mozambiku – 17 ofiar        

(19 II). Pomoc wojsk syryjskich dla Kurdów walczących z siłami 

tureckimi w regionie Afrin; wprowadzenie kryptowaluty Petro przez 

rząd Wenezueli (20 II). Ratunek dla 76 uczennic uprowadzonych 

przez Boko Haram; zamach bombowy w banku Lashio w stanie 

Shan (Myanmar), 2 ofiary; 44 zabitych w wypadku drogowym          

w Arequipa w Peru; umowy handlowe Korei Płd. z Kostaryką, 

Salwadorem, Hondurasem, Nikaraguą i Panamą; zamach na 

ambasadę USA w Podgoricy; zabójstwo słowackiego dziennikarza 

JANA KUCIAKA (21 II). Blokada porozumienia w sprawie rezolucji 

RB ONZ wzywającej do 30-dniowego rozejmu w Syrii przez veto 

Rosji (22 II). Kolejny dzień bombardowań przedmieść Damaszku – 

dzielnicy Ghouta (32 ofiary), łącznie ponad 400 ofiar podczas 

całego ubiegłego tygodnia (23 II). Dwa zamachy bombowe w 

pobliżu pałacu prezydenckiego w Mogadiszu – 38 ofiar; 

zatwierdzenie rezolucji o 30-dniowym zawieszeniu broni w Syrii 

przez RB ONZ; zacięte walki w Adenie – 14 ofiar; 3-dniowa żałoba 
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narodowa w Gwatemali po śmierci abp.; trzy zamachy bombowe w 

Sittwe (Myanmar) – (24 II). Trzęsienie ziemi w Papui-Nowej Gwinei 

– 31 ofiar; eksplozja w sklepie i domu na Hinckley Road w Leicester 

(5 ofiar); strzelanina w Comerio w Puerto Rico – 5 zabitych; 

propozycja zmian w konstytucji ChRL w celu zniesienia limitów 

czasowych stanowiska prezydenta i wiceprezydenta (25 II). 

Odwołanie podróży do USA przez prezydenta Meksyku, ENRIQUE 

PEÑĘ NIETO w związku z odmową TRUMPA dot. publicznego 

wycofania się z obietnicy zapłacenia za mur graniczny przez 

Meksyk; pierwszy Maorys – SIMON BRIDGES przywódcą Partii 

Narodowej w Nowej Zelandii (26 II). Zmiany w rządzie Arabii 

Saudyjskiej i dowództwie wojskowym (27 II). Starcia w prowincji 

Płn. Kivu w Dem. Rep. Konga – 23 ofiary; katastrofa kolejowa w 

Egipcie – 15 ofiar; propozycja uznania talibów za legalną formację 

polityczną w Afganistanie; przywrócenie członkostwa Rosji w 

MKOL (28 II). Plany wprowadzenia taryf w USA na import stali i 

aluminium; skazanie DILEKA ÖCALANA na 2,5 roku więzienia pod 

zarzutem propagandy terrorystycznej w Turcji (1 III). 28 zabitych 

podczas zamachu terrorystycznego w Wagadugu, stolicy Burkiny 

Faso; 49 ofiar konfliktu etnicznego Lendu i Hema w Dem. Rep. 

Konga; samobójczy zamach w pobliżu ambasady Australii w 

Kabulu; pożar w klinice rehabilitacyjnej w Baku – 25 zabitych       

(2 III). Turecki nalot na syryjską prowincję Afrin – 36 ofiar; 

przejęcie kontroli nad Rajo w Syrii przez wojska tureckie i syryjskie 

siły powstańcze; zatwierdzenie korzystania z asystentów VAR 

podczas mundialu w Rosji przez FIFA (3 III). Epidemia listeriozy     

w RPA; koniec 5-miesięcznego impasu politycznego w Niemczech – 

koalicja CDU/CSU z SPD; 15-tys. demonstracja w Barcelonie 

wspierająca region Tabarni (4 III). Starcia pod Beni w płn. Kivu w 

Dem. Rep. Konga; spotkanie saudyjskiego księcia MOHAMMADA 

BIN SALMANA z patriarchą Koptów TAWADROSEM II; pobyt 

lotniskowca USS „Carl Vinson” w wietnamskim porcie Da Nang 

(pierwsza taka wizyta od 1975 r.); przewiezienie do szpitala byłego 

rosyjskiego oficera wojskowego SIERGIEJA SKRIPALA i jego córki 

po zatruciu nowiczokiem w Wlk. Brytanii – oskarżenie rosyjskich 

służb specjalnych o dokonanie zamachu (5 III). 10-dniowy stan 

wyjątkowy na Sri Lance w wyniku uspokojenia społecznych   

napięć; rezygnacja dyrektora Narodowej Rady Gospodarczej USA, 

GARY’EGO COHNA; wypadek samolotu transportowego Antonow 

An-26 w Latakii w Syrii – 39 ofiar (6 III). Odnalezienie butelki        

z wiadomością w środku po 132 latach dryfowania po oceanie; 

rozbicie się rosyjskiego śmigłowca w Czeczenii – 8 ofiar; układ 

między Australią a Timorem Wsch. w sprawie stałej morskiej 

granicy; potwierdzenie badań szczątków na wyspie Nikumaroro 

należących do AMELII EARHART, zaginionej amerykańskiej pilotki 

(7 III). Przejęcie kontroli nad Jindirem w okręgu Afrin przez Wolną 

Armię Syryjską (8 III). Ostatni numer papierowy brytyjskiego 

magazynu muzycznego „New Musical Express” (9 III). Dem. Rep. 

Konga – ustawa o zwiększeniu podatków od opłat eksploatacyjnych 

i opłat rządowych od międzynarodowych przedsiębiorstw; Rwanda: 
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uderzenie pioruna w Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w 

Nyaruguru – 16 ofiar; 9 nowych rezerwatów morskich wg ustawy    

w Chile (10 III). 5 ofiar wypadku śmigłowca na East River na 

Manhattanie; akt terrorystyczny pod ambasadą Iranu w Wiedniu 

(11 III). Katastrofa lotnicza w Nepalu – 49 ofiar; tymczasowe 

zawieszenie rozgrywek piłkarskich w Grecji po skandalu na boisku     

z udziałem właściciela PAOK Saloniki (12 III). Zamach bombowy 

maoistów w Chhatisgarh w Indiach – 9 ofiar; wypadek autobusu      

w regionie Amhara w Etiopii – 38 ofiar; odkrycie egzoplanety K2-

155d z warunkami podobnymi do Ziemi (13 III). Śmierć STEPHENA 

HAWKINGA, słynnego brytyjskiego fizyka i kosmologa; odejście 

Filipin z Międzynarodowego Trybunału Karnego; wyrzucenie 23 

rosyjskich dyplomatów z Wielkiej Brytanii jako kara za podejrzenie 

co do ataku nowiczokiem z dn. 5 marca (14 III). Bankructwo 

iHeartMedia, największego amerykańskiego nadawcy, właściciela 

850 stacji radiowych z powodu 20 000 000 000 dol. długu; upadek 

mostu dla pieszych w Miami – 6 ofiar; katastrofa amerykańskiego 

śmigłowca w Iraku – 7 zabitych; sankcje finansowe na 19 obywateli 

Rosji w USA; zgoda Myanmaru na repatriację 374 uchodźców z 

Rohingya przez rząd Bangladeszu; rezygnacja premiera Słowacji, 

ROBERTA FICO (15 III). Zabójstwo rosyjskiego biznesmena 

NIKOŁAJA GŁUSZKOWA, żyjącego na wygnaniu w Wlk. Brytanii 

(16 III). Wyrzucenie 23 dyplomatów brytyjskich przez Rosję oraz 

zamknięcie British Council i Konsulatu Generalnego w Sankt 

Petersburgu; aresztowanie byłego wiceprez. Iranu, ESFANDIARA 

RAHIMA MASHAEI za krytykę sądownictwa (17 III). Pożary w 

Nowej Płd. Walii – Australia; 3 ofiary pożaru hotelu Manila Pavon 

na Filipinach (18 III). Pierwszy wypadek śmiertelny z udziałem 

samochodu samojezdnego Uber; plan zwalczania opioidów              

w USA (19 III). 35 ofiar ataku rakietowego na rynek w Damaszku;              

17 zabitych w atakach powietrznych na wsch. Ghoutę w Syrii; 

wypadek autobusu na filipińskiej wyspie Mindoro – 19 ofiar;       

kryzys w stosunkach amerykańsko-palestyńskich na linii ABBAS-

FRIEDMAN (ambasador USA w Izraelu); przesłuchanie byłego 

prezydenta Francji, SARKOZY’EGO w związku z zarzutami o 

nielegalne przyjęcie 50 000 000 euro od KADDAFIEGO; ONZ: 

wezwanie do Turcji o zakończenie obowiązywania stanu 

wyjątkowego (20 III). Wypuszczenie większości ze 110 uczennic 

przez Boko Haram w Nigerii; przyznanie się władz izraelskich do 

nalotu na reaktor atomowy w Deir ez-Zor w Syrii w dn. 6 IX 2007 

r.; podpisanie w Kigali porozumienia 44 państw Unii Afrykańskiej    

o utworzeniu afrykańskiego obszaru wolnego handlu; ustawa o 

porządku publicznym i bezpieczeństwie w Singapurze; wstępne 

oskarżenie SARKOZY’EGO o nielegalne finansowanie kampanii 

prezydenckiej z 2007 r.; rezygnacja prezydenta Myanmaru,    

HTINA KYAWA z powodu stanu zdrowia; dymisja prezydenta Peru, 

PEDRO PABLO KUCZYŃSKIEGO z powodu afery korupcyjnej     

(21 III). Zamach terrorystyczny pod hotelem Weheliye w Mogadiszu 

– 14 ofiar; atak rakietowy na rynek w Harem w Syrii – 35 ofiar; 

ewakuacja 7,5 tys. uchodźców ze wsch. Ghouty w Syrii; atak 
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rakietowy jemeńskich sił wojskowych na siedzibę Aramco w Najran  

w Arabii Saudyjskiej; 6 ofiar wypadku w fabryce Unipetrol w 

Kralupach nad Vitavou w Czechach; amerykańskie cła handlowe    

na chińskie towary – początek kryzysu w stosunkach; żądania   

Polski wobec Niemiec o wypłatę odszkodowań w wysokości 

543 000 000 000 dol. za straty poniesione podczas II wojny 

światowej; aresztowanie NADII SAWCZENKO za udział w spisku 

grożącym atakiem na parlament Ukrainy i obalenie rządu; masowe 

protesty we Francji wobec reform gospodarczych MACRONA       

(22 III). Skazanie AHMEDA HASSANA MOHAMMEDA ALI na 

dożywocie za działania terrorystyczne w Wlk. Brytanii; akt terroru 

w Trebes we Francji – 4 ofiary – bohaterski czyn ppłk. żandarmerii  

ARNAUDA BELTRANE’A; 13 ofiar zamachu bombowego w 

Helmund w Afganistanie; 13 ofiar pożaru w kompleksie w Ho Chi 

Minh w Wietnamie; zatrzymanie byłego prezydenta Korei Płd., LEE 

MYUNG-BAKA pod zarzutem korupcji; protesty w Polsce przeciw 

planom ograniczenia prawa do aborcji (23 III). Akt terrorystyczny 

w Aleksandrii – 2 ofiary; nalot saudyjski na cele w Jemenie – 7 

zabitych; pożar centrum społeczności afgańskiej w Atenach; marsz 

przeciwników przemocy przy pomocy użycia broni w USA (24 III). 

Zamach terrorystyczny w Mogadiszu – 5 zabitych; samobójczy 

zamach terrorystyczny na szyicki meczet w Heracie – 1 ofiara i 7 

rannych; ataki rakietowe jemeńskich Houthi na cele w Arabii 

Saudyjskiej; pożar w centrum handlowym w Kemerowie w Rosji – 

64 zabitych; zderzenie autobusu i ciężarówki w Kitonga w Tanzanii 

– 26 ofiar; porozumienie USA-Korea Płd. w sprawie handlu i taryf 

za stal; wjazd samochodem w tłum w Maputo – 21 ofiar; areszt 

byłego prezydenta Katalonii, PUIGDEMONTA w Niemczech – 

początek protestów w Barcelonie; pierwszy lot non-stop między 

Australią a Europą – linia Londyn-Perth Qantas Airways: 17 h lotu 

(25 III). Wydalenie ponad 100 rosyjskich dyplomatów z ponad 20 

państw świata w odwecie za użycie nowiczoka przez rosyjskie   

służby specjalne w Wlk. Brytanii; zamknięcie rosyjskiego konsulatu 

w Seattle; krytyczny list 59 amerykańskich senatorów do władz 

Polski w związku z ustawą o holocauście (26 III). 11 ofiar walk 

wśród kurdyjskich bojowników w pobliżu granicy Syrii z Turcją; 

spotkanie XI JINPING-KIM JONG-UN w Pekinie; wydalenie 

rosyjskich dyplomatów przez Australię i NATO (27 III). Zamach 

bombowy k/siedziby MCK w Mogadiszu – 3 ofiary; umowa Polski    

z USA o zakupie systemu rakiet Patriot o wartości 4 750 000 dol.      

(28 III). Zamknięcie konsulatu USA w Sankt Petersburgu i 

wydalenie 60 dyplomatów amerykańskich z Rosji; zamach bombowy 

w Ajdabiya w Libii – 5 ofiar (29 III). Akt terrorystyczny w Dera 

Ismail Khan w Pakistanie – 3 ofiary; 16 zabitych podczas protestu 

na granicy Izraela i Strefy Gazy, ponad 1100 rannych; wypadek 

autobusu k/Bangkoku – 20 ofiar; stan wyjątkowy w Wołokołamsku 

w Rosji z powodu toksycznych par siarkowodoru; rosyjska próba 

nuklearna ICBM; wydalenie 59 dyplomatów z 23 państw przez rząd 

Rosji; 4 samobójcze zamachy bombowe w Maiduguri w Nigerii –      

5 ofiar; spotkanie szefa MKOL, BACHA z KIM JONG-UNEM        
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(30 III). Kontrola nad większością obszarów wokół Damaszku przez 

syryjskie siły rządowe; oskarżenie Izraela przez Palestynę o strzały 

do bezbronnych ludzi na pograniczu Strefy Gazy; ustąpienie prez. 

Botswany, KHAMY (31 III). Starcia w płd. Kaszmirze – 2 ofiary; 

nowe odkrycia złóż ropy i gazu w akwenie morskim Bahrajnu; 

wypadek autobusu w Kuwejcie – 15 ofiar (1 IV). MOKGWEETSI 

MASISI prezydentem Botswany (do dzisiaj). CARLOS ALVARADO 

QUESADA prezydentem Kostaryki (do dzisiaj). Decyzja ChRL o 

nałożeniu cła do 25% na przywóz 128 amerykańskich towarów, w 

tym na wieprzowinę i wino; śmierć żony NELSONA MANDELI, 

WINNIE; gwałtowne protesty w Indiach na tle kastowym – 9 ofiar; 

ustanowienie 18-osobowej Najwyższej Rady ds. Zwalczania 

Terroryzmu i Ekstremizmu w Egipcie (2 IV). 35 rannych podczas 

zderzenia pociągów w Duisburgu; 18 ofiar zamieszek na pograniczu 

Izraela i Strefy Gazy; ONZ: obietnica pomocy finansowej dla 

Jemenu w wysokości 2 000 000 000 dol.; wypadek autobusu w 

Zambii – 4 ofiary (3 IV). Aresztowanie 11 członków palestyńskiej 

grupy terrorystycznej przez izraelskie służby; kara dożywotniego 

więzienia dla 35 członków Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie; 

pierwszy bezpośredni pociąg Londyn-Amsterdam; ogłoszenie stanu 

wyjątkowego w Balikpapanie na Borneo; spotkanie przywódców 

Iranu, Turcji i Rosji w Ankarze w sprawie osiągnięcia trwałego 

zawieszenia broni (4 IV). JULIUS MAADA BIO prezydentem Sierra 

Leone (do dzisiaj). Zakończenie operacji antyterrorystycznej w 

Donbasie przez POROSZENKĘ; wypadek autobusu w Makomero    

w Tanzanii – 12 ofiar; rozbicie się myśliwca F-15K na zboczu góry 

Chilgok w Korei Płd. – 1 zabity; legalizacja medycznej eutanazji    

na Hawajach; strzelanina na uniwersytecie w Eskisehir w Turcji –   

4 ofiary; zawieszenie 1,2 mln kont na Twitterze związanych od 3 lat    

z terroryzmem; napad bandycki na posterunek policji w Offa            

w Nigerii – 9 ofiar (5 IV). Ostrzeżenie sekr. gen. ONZ dla Izraela ze 

względu na używanie broni palnej wobec demonstrującej ludności 

palestyńskiej w Strefie Gazy; wypadek autobusu w ok. Tisdale w 

Kanadzie – 15 ofiar; katastrofa śmigłowca w Stambule – 5 zabitych; 

amerykańskie sankcje na 12 rosyjskich firm z powodu polityki Rosji 

względem Syrii, Ukrainy i Krymu; skazanie byłej prezydent Korei 

Płd., PARK GEUN-HYE na 24 lata więzienia i 18 mld wonów; 

zwolnienie za kaucją byłego przywódcy Katalonii, PUIGDEMONTA 

i jego wezwanie do otwarcia dialogu z Hiszpanią (6 IV). Kolejnych 

10 ofiar na pograniczu izraelsko-palestyńskim; ostrzeżenie władz 

lokalnych w Goa dot. zagrożenia terroryzmem dla statków, barek, 

kasyn i ośrodków wypoczynkowych; aktywacja 2100-osobowej 

grupy Amphibious Rapid Deployment Brigade przez rząd Japonii, 

pierwszą jednostkę morską od czasów II wojny światowej; 70 ofiar 

ataku chemicznego w Douma w Syrii (7 IV).  Prawdopodobny atak 

sił lotniczych Izraela na syryjską bazę lotniczą w Homs – 14 ofiar, 

w tym 4 Irańczyków; stan wyjątkowy w Strefie Gazy; 4 zabitych       

w starciach terrorystów z wojskiem egipskim na Płw. Synaj; 

chińsko-indyjskie napięcie na granicy w Arunachal Pradesh; 

zatrzymanie byłego prezydenta Brazylii, LULI DA SILVY przez 
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policję (8 IV). Zamach bombowy w Sungai Kolok w Narathiwat       

w Tajlandii – 4 rannych; zamach terrorystyczny na targu w Shinand 

w Afganistanie – 8 ofiar; wizyta księcia Monako, ALBERTA II          

w Edynburgu w ramach konferencji oceanografów i ekspertów         

w dziedzinie środowiska morskiego; początek pierwszego rejsu      

MV Symphony of the Seas, największego na świecie statku 

wycieczkowego o wyporności 206 912 t (9 IV). Złożenie oskarżenia 

o zbrodnie wojenne przeciwko księciu Arabii Saudyjskiej przez 

jemeńska grupę obrońców praw człowieka; zamach bombowy          

w Limbadi k/Vibo Valentia we Włoszech – zabójstwo lokalnego 

polityka MATTEO VINCI’EGO; spotkanie TRUMP-emir Kataru 

TAMIM BIN HAMAD AL-THANI dot. walki z terroryzmem; 90 ofiar 

wśród członków Państwa Islamskiego w walkach o Kirkuk (10 IV). 

Przechwycenie jemeńskiego pocisku balistycznego przez obronę 

saudyjską nad Rijadem; fala przemocy w Cancun – 14 ofiar; 

katastrofa lotnicza w Bouafrik w Algierii – 257 zabitych; skażony 

alkohol w Dżakarcie i zach. Jawie – 82 ofiary; epidemia cholery w 

Malawi; wprowadzenie zakazu dalszych poszukiwań ropy i gazu na 

morzu w Nowej Zelandii; rozwój sporu o orzecznictwo sądowe na 

linii UE-Polska (11 IV). Otwarcie przejścia granicznego w Rafah   

na pograniczu egipsko-palestyńskim ze względów humanitarnych; 

zajęcie Doumy przez syryjskie wojska rządowe; otwarcie dla celów 

turystycznych elektrowni atomowej w Czarnobylu (12 IV). Spory o 

użycie broni chemicznej w Syrii na forum RB ONZ głównie między 

USA i Rosję; 223 rannych i 1 zabity podczas starć na pograniczu 

izraelsko-palestyńskim w Strefie Gazy; atak bandycki na kopalnie    

w płn-zach. Nigerii pod Zamfara – 26 ofiar; ustawa o zmianie płci 

wg prawa w Portugalii; zamachy bombowe w Wardaka i Baghlan    

w Afganistanie – 9 ofiar (13 IV). Atak francuskiego, brytyjskiego i 

amerykańskiego lotnictwa rakietowego w cele z bronią chemiczną    

w Syrii – sprzeciw Rosji i wezwanie do zwołania RB ONZ; 4 ofiary 

wybuchu na pograniczu Izraela i Strefy Gazy; atak terrorystów na 

egipską bazę wojskową na Płw. Synaj – 12 zabitych; zarzut Jemenu 

wobec Iranu o zbrojenie rebeliantów Houthi w wojnie domowej     

(14 IV). Wymiana ognia na granicy afgańsko-pakistańskiej ok. linii 

Durand; zakaz importu bikini, szortów i strojów kąpielowych w 

Turkmenistanie; atak terrorystyczny na bazę wojskową k/Timbuktu 

w Mali; stan wyjątkowy w Nowej Południowej Walii z powodu 

pożarów; demonstracje Katalończyków w Barcelonie i domaganie 

się wolności dla uwięzionych przywódców; zamieszki w więzieniu      

w Bishopsville w Karolinie Płd. – 7 ofiar (15 IV). Odkrycie syntezy 

sztucznego enzymu przez międzynarodowy zespół badawczy na 

japońskim składowisku odpadów; tajemnicza śmierć rosyjskiego 

dziennikarza śledczego, MAKSIMA BORODINA w Jekaterynburgu 

(16 IV). Oświadczenie Korei Płd. i KRL-D o planach zakończenia 

stanu wojny i napisaniu porozumienia pokojowego; amnestia dla 

8500 więźniów w Myanmarze; śmierć byłej pierwszej damy USA, 

BARBARY BUSH (17 IV). Zakończenie 35-letniego zakazu wejścia 

do kin w Arabii Saudyjskiej; 15 rannych w zderzeniu autobusu i 

ciężarówki w Winterthur w Szwajcarii (18 IV). Nalot lotnictwa 
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irackiego na fabrykę materiałów wybuch. Państwa Islamskiego 

blisko miasta Hajin w Syrii; wybuch wulkanu Kirishima w Japonii 

po raz pierwszy od 1768 r.; rezygnacja RAULA CASTRO na Kubie 

– MIGUEL-DIAZ CANEL prezydentem (do dzisiaj); zmiana nazwy 

Królestwa Suazi na Królestwo eSwatini w 50. rocznicę powstania 

(19 IV). Obóz Jarmuk w płd. Damaszku pod kontrolą wojsk 

syryjskich; seria nalotów irackich na pozycje Państwa Islamskiego 

w Syrii; 4 ofiary protestów na granicy izraelsko-palestyńskiej            

w Strefie Gazy; 40 rannych po zderzeniu dwóch pociągów 

pasażerskich w Salzburgu w Austrii; zgoda KRL-D na zawieszenie 

testów nuklearnych i rakietowych oraz zamknięcie zakładów, gdzie 

tworzy się broń atomową; oficjalne przeprosiny ETA w Hiszpanii 

(20 IV). Zastrzelenie pracownika MCK w Tai’zz w Jemenie; Jemen: 

udaremnienie spisku antyrządowego ze strony Iranu i Houthi; 

zamach bombowy w Kabulu – 57 ofiar; 9 ofiar antyrządowych 

protestów w Nikaragui przeciw reformie emerytalnej (21 IV).             

9 zabitych terrorystów w strzelaninie w rosyjskim Derbent                     

w Dagestanie; 17 ofiar wywrócenia się dwóch chińskich łodzi na 

rzece Taohua w ChRL; ANDREA NAHLES pierwszą kobietą na 

stanowisku lidera Socjaldemokratycznej Partii Niemiec; tragedia w 

restauracji Waffle House w Antiochii w stanie Tennessee – 4 osoby 

zastrzelone; zastrzelenie nikaraguańskiego reportera ANGELA 

GAHONĘ na wizji podczas transmisji protestów antyrządowych     

(22 IV). Zamach na przewodniczącego Najwyższej Rady Politycznej 

Jemenu, SALEHA ALI AL-SAMMADA; omyłkowy nalot saudyjski 

na jemeńską procesję weselną w Bani Qa’is – ok. 30 ofiar; 9 ofiar 

wypadku drogowego z udziałem furgonetki w Toronto; wypadek 

autobusu z chińskimi turystami w KRL-D – 32 zabitych; odwołanie 

zmian w reformie emerytalnej w Nikaragui (23 IV). Spotkanie 

MACRON-TRUMP w kwestii irańskiego programu atomowego     

(24 IV). Raport ONZ: 40 ofiar i 1511 rannych wśród ludności 

palestyńskiej na pograniczu Izraela i Strefy Gazy od 30 marca; 

dożywocie dla duńskiego wynalazcy PETERA MADSENA za 

morderstwo szwedzkiej dziennikarki KIM WALL; informacja o 

możliwym zapadnięciu się poligonu atomowego w KRL-D po 

ostatnim szóstym teście jądrowym jako przyczynie aktualnego 

odprężenia w stosunkach z Koreą Płd. (25 IV). 13 ofiar wypadku 

autobusu w Uttar Pradesh w Indiach; powódź w korycie Nahal 

Tzafit w Morzu Martwym – 14 utonięć; test międzykontynentalnej 

rakiety balistycznej Minuteman III w Kalifornii; ostrzeżenie Izraela 

wobec Iranu o możliwej odpowiedzi zbrojnej na Teheran o ile 

irańskie lotnictwo dokona ataku na Tel-Awiw; BILL COSBY uznany 

za winnego w procesie o molestowanie seksualne – wyrok 10 lat 

więzienia i grzywna do 25 000 dolarów (26 IV). Prośba Wysokiego 

Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka o powstrzymanie się od użycia 

ostrej amunicji przez Izrael na pograniczu ze Strefą Gazy; spotkanie 

przywódców Korei Płd. i KRL-D w Panmundżonie – historyczna 

obecność KIM JONG-UNA na terytorium południowokoreańskim; 

atak nożownika w Mizhi w chińskiej prowincji Shaanxi; kryzys 

polityczny w Rumunii – żądanie dymisji pani premier od prezydenta 
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IOHANNIS z powodu planów przeniesienia rumuńskiej ambasady 

do Jerozolimy (27 IV). Izraelskie naloty na statki Hamasu w Gazie     

i budynek w Deir al-Balah; zamach bombowy w bazie wojskowej      

w Helmand w Afganistanie – 6 ofiar; oskarżenie władz Autonomii 

Palestyńskiej o dokonanie zamachu na własnego premiera, RAMI 

HAMDALLAHA przez Hamas (28 IV). Zajęcie wiosek w pobliżu 

Deir ez-Zor przez syryjskie siły rządowe; ataki rakietowe pod Hama 

i Aleppo; 7 zabitych w wypadku w Mandsaur w stanie Madhya 

Pradesh w Indiach; pożar w fabryce płytek w Taoyuan na wyspie 

Tajwan – 7 ofiar; rekord surfowania po fali – 24,4 m brazylijskiego 

surfera RODRIGO KOXY (29 IV). Podwójne zamachy bombowe     

w Kabulu – 25 ofiar; atak terrorystyczny w Kandaharze – 11 ofiar; 

pierwszy rejs rosyjskiej pływającej elektrowni atomowej – 

„Akademik Łomonosow” na Bałtyku (30 IV). Nalot na Shadadi w 

Syrii – 23 ofiary; samobójczy zamach bombowy w meczecie w Mubi 

(Nigeria) – 24 ofiary; zerwanie stosunków dyplomatycznych z 

Tajwanem przez Dominikanę i nawiązanie stosunków z ChRL; 

obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych z Iranem przez Maroko 

w związku z poparciem przez Teheran – Frontu Polisario, org. 

walczącej o niepodległość Sahary Zach. (1 V). Rozwiązanie ETA       

w Hiszpanii; strzelanina w regionie Al-Tarmia w Iraku – 8 ofiar; 

katastrofa lotnicza samolotu transportowego Hercules C-130  

w pobliżu Savannah – 9 ofiar (2 V). Uznanie protestów społecznych 

na pograniczu izraelsko-palestyńskim za stan wojenny przez Sąd 

Najwyższy Izraela; przejęcie wyspy Sokotra przez desant wojsk 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich – protest Jemenu; 110 ofiar 

burzy piaskowej w płn-zach Indiach; wybuch wulkanu Kilauea na 

Hawajach (3 V). Przełożenie ogłoszenia Nagrody Nobla w kategorii 

literatura za 2018 r. na 2019 r. ze względu na skandal na tle 

seksualnym; osuwisko w kopalni jadeitu w stanie Kachin – 17 ofiar; 

zmiana strefy czasowej przez KRL-D i dopasowanie się do czasu 

obowiązującego w Korei Płd. (4 V). Wybuch w Deir al-Balah w 

Strefie Gazy – 6 ofiar; zatrzymanie ok. 1600 protestujących przez 

rosyjską policję, w tym ALEKSIEJA NAWALNEGO; protest przeciw 

reform administracyjnym MACRONA we Francji (5 V). Kolejne trzy 

ofiary starć na pograniczu izraelsko-palestyńskim; drugi dzień starć 

na granicy indyjsko-pakistańskim – 17 ofiar; nieudany zamach       

na min. spr. wewn. Pakistanu, AHSANA IQBALA w Narowal; 

zamach bombowy w meczecie w Khost w Afganistanie – 14 ofiar    

(6 V). Propozycja długoterminowego zawieszenia broni przez 

Hamas w zamian za redukcję blokady Strefy Gazy i poprawę 

infrastruktury; zniszczenie Pałacu Prezydenckiego w Sanie przez 

saudyjskie ataki powietrzne – 6 ofiar; przeniesienie ambasady do 

Jerozolimy przez Paragwaj (po USA i Gwatemali) – (7 V). Początek 

dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych w Kolumbii w latach 

wojny domowej; nowa epidemia  wirusa Ebola w Dem. Rep. Konga 

– 17 ofiar; przywódca protestów w Armenii – nowym premierem 

(NIKOLA PASZYNIAN); spotkanie XI JINPING-KIM JONG-UN      

w Dalian; USA: wycofanie się z porozumienia atomowego z Iranem 

decyzją prez. TRUMPA (8 V). Ostrzał rakietowy terytorium płn. 
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Izraela tj. Wzgórz Golan przez siły syryjskie i irańskie; zamach 

bombowy w Kabulu – 5 ofiar; przerwanie zapory Patel w Kenii – 47 

ofiar, ok. 2000 osób bez dachu nad głową; pierwsza zmiana rządu 

w 61-letniej historii Malezji w trakcie trwania kadencji (9 V). 

Zamach na rynku w Wanlaweyn w Somalii – 5 zabitych; udana 

operacja peruwiańskiej policji – uratowanie 96 młodych kobiet 

przed wykorzystaniem w ramach handlu żywym towarem (10 V). 

Wielki pożar na rynku w Limie – spłonięcie ok. 700 lokali; ostatnie 

pobranie krwi u JAMESA HARRISONA, Australijczyka z bardzo 

rzadką grupą krwi, dzięki czemu uratowano życie ponad 2 mln 

niemowląt; rejestracja największej do tej pory fali na półkuli płd. – 

23,8 m; pierwszy geostacjonarny satelita telekomunikacyjny 

Bangabandhu-1 uruchomiony przez SpaceX (11 V). Napady w 

prowincji Cibitoke w Burundi – 26 ofiar; zamknięcie przejścia 

granicznego Kerem Shalom do Strefy Gazy przez Izrael; atak 

nożownika w Paryżu – 1 ofiara; 19 zabitych w starciach między 

armią myanmarską a Armią Wyzwolenia Narodowego Ta’ang        

w prowincji Shan (12 V). Zamachy bombowe w trzech kościołach    

w Surabaji (13 V). Ok. 80 zabitych w wyniku uderzeń piorunów po 

burzach w Uttar Pradesh; oficjalne uznanie Jerozolimy za stolicę 

Izraela – przeniesienie ambasady USA; fala protestów na granicy 

Izraela i Strefy Gazy – ok.60 ofiar, 2400 rannych; nowy przywódca 

Generalitat Katalonii – QUIM TORRA (14 V). Nałożenie nowych 

sankcji na przywódców Hezbollahu przez USA i 6 państw 

arabskich; otwarcie części 19-km mostu drogowo-kolejowego, 

łączącego Kercz z Krymem; kara 4 msc więzienia dla byłego 

prezydenta Tajwanu, MA YING-JEOU za ujawnianie tajnych 

informacji z podsłuchu (15 V). Przejęcie kontroli nad Farah przez 

afgańskich talibów; anulowanie rozmów z Koreą Płd. przez KRL-D 

w proteście przeciwko wspólnym ćwiczeniom wojskowym USA          

i Korei Płd.; ustawa o zakazie cyberprzestępczości, cyberprzemocy       

i publikowania fake news w Kenii (16 V). Częściowe wycofanie sił 

specjalnych Danii z Iraku po upadku władzy Państwa Islamskiego    

w tym kraju (17 V). Strzelanina w Santa Fe High School w Teksasie 

– 10 ofiar; katastrofa lotnicza na Kubie – 102 zabitych; wypisanie 

SIERGIEJA SKRIPALA ze szpitala w Wlk. Brytanii; rezygnacja      

34 biskupów chilijskich wobec skandalu pedofilskiego; zgoda na 

repatriację 1101 uchodźców z Rohingya przez rząd Myanmaru       

(18 V). Ataki prorosyjskich bojowników na pozycje ukraińskie        

w Donbasie – 2 zabitych, 3 rannych; ślub księcia HARRY’EGO         

z MEGHAN MARKLE na zamku w Windsor; wstępne porozumienie 

między USA a ChRL o braku nakładania nowych taryf handlowych 

(19 V). 16 ofiar cyklonu Sagar na Bliskim Wschodzie; napaść na 

burmistrza Salonik, YIANNISA BOUTARISA po uroczystości 

poświęconej pamięci o greckich ofiarach tureckiej okupacji (20 V). 

Całkowicie wyparcie grup bojowników z Damaszku – ogłoszenie 

zwycięstwa w bitwie przez siły rządowe (21 V). 16 zabitych wobec 

przypadkowego wybuchu pojemnika z materiałami wybuchowymi    

w Kandaharze; starcia ludności z policją w Tamil Nadu w Indiach – 

9 ofiar (22 V). 49 ofiar w wyniku wypadku w prowincji Tshuapa     
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w Dem. Rep. Konga; ustalenie 7 warunków pozostania w umowie 

atomowej przez Iran wobec wycofania się z niej USA (23 V).          

15 rannych po wybuchu bomby w restauracji w Mississauga w 

stanie Ontario w Kanadzie; zerwanie stosunków dyplomatycznych     

z Tajwanem przez Burkinę Faso; uruchomienie serii eksplozji          

w miejscu badań jądrowych Punggye-ri przez władze KRL-D        

(24 V). Przystąpienie Kolumbii do OECD; wielka kraksa z udziałem 

ciągnika, autobusu i ciężarówki w Ugandzie – 49 zabitych; 

formalne oskarżenie HARVEY’A WEINSTEINA o gwałt i 

molestowanie seksualne z udziałem 2 kobiet; referendum w Irlandii 

dot. uchylenia zakazu przerywania ciąży – 66,4% na tak, 33,6%    

na nie (25 V). Kolejne spotkanie KIM JONG-UNA z MOON JAE-IN 

k/Panmundżonu; zakaz handlu produktami importowanymi z Arabii 

Saudyjskiej, ZEA, Egiptu i Bahrajnu przez władze Kataru (26 V). 

Aresztowanie ROSALINDY GARCII, żony lidera kartelu Nalezio 

Oseguery Cervantes w Meksyku; początek budowy 3-piętrowego 

falochronu mającego odciąć mieszkańców Strefy Gazy od dostępu 

do Izraela drogą morską; zatrzymanie przywódcy opozycyjnej   

partii HAZEMA ABDELA-AZIMA w Egipcie; kryzys rządowy we 

Włoszech – rezygnacja GIUSEPPE CONTI’EGO z utworzenia 

rządu (27 V). Plan obniżenia wypłat zasiłków dla imigrantów         

w Austrii w celu powstrzymania napływu kolejnych; bohaterski      

czyn Malijczyka, MAMOUDOU GASSAMY – uratowanie dziecka 

wiszącego na balkonie i jego spotkanie z prezydentem Francji       

(28 V). Zamach terrorystyczny w Liege w Belgii – 3 ofiary; uznanie 

Abchazję i Osetię Płd. za niepodległe państwa przez Syrię – 

zerwanie stos. dyplomatycznych z Syrią przez Gruzję; zakaz 

używania Facebooka przez miesiąc przez władze Papui-Nowej 

Gwinei wobec badań wpływu sieci społecznościowej na populację i 

walkę z fałszywymi kontami (29 V). Fałszywa śmierć rosyjskiego 

dziennikarza ARKADIJA BABCZENKI – inscenizacja na życzenie 

ukraińskich służb specjalnych; 72-godzinny strajk pracowników 

sektora naftowego w Brazylii (30 V). Wprowadzenie amerykańskich 

taryf handlowych w wysokości 25% na stal i 10% na import 

aluminium z Kanady, Meksyku i UE – działania odwetowe Meksyku 

wobec USA; zakaz zakrywania twarzy przez stosowanie nikabu i 

burek w Danii; fuzja Terytoriów Plemiennych z prowincją Khyber   

w Pakistanie (31 V). Porozumienie Myanmaru z ONZ w kwestii 

uchodźców Rohingya; zniesienie kary śmierci w Burkina Faso; 

upadek rządu MARIANO RAJOYA w Hiszpanii wobec wotum 

nieufności – po raz pierwszy w historii państwa (1 VI). Koniec 

bezpośrednich rządów Hiszpanii w Katalonii – objęcie rządów   

przez nowy kataloński rząd regionalny; PEDRO SANCHEZ nowym 

premierem Hiszpanii po raz pierwszy bez przysięgi na Biblię lub 

krucyfiks; protesty w Jordanii wobec podwyżek cen paliwa i 

elektryczności (2 VI). Kradzież 23 sztuk bydła w Zamfarze w 

Nigerii; wywrócenie się w pobliżu wysp Kerkennah łodzi z 

imigrantami – 35 utonięć; podobny wypadek u wybrzeży Derme w 

Turcji – 9 utonięć; liczne pożary w Kalifornii, Kolorado i Nowym 

Meksyku – spalenie 31 tys. akrów tj. 13 tys. ha; erupcja Volcan de 
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Fuego w Gwatemali – 75 ofiar (3 VI). Zamach bombowy w Kabulu 

– 7 ofiar; kryzys rządowy w Jordanii; kara finansowa dla 

Commonwealth Bank of Australia za nieujawnienie transakcji 

bankowych powyżej 10 000 dol. – 700 000 000 dol. (4 VI). 

Zniszczenie 130 domów na Hawajach wskutek erupcji wulkanu 

Kilauea; wybuch w kopalni rudy żelaza w Benxi – chińska 

prowincja Liaoning (11 ofiar); wstępna zgoda Etiopii na akceptację 

umowy z Algieru z 2000 r. o przejęciu terytoriów spornych przez 

Erytreę; wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości –       

kraje, które nie zalegalizowały małżeństw obojga płci muszą 

zapewniać małżonkom tej samej płci takie same prawa jak parom 

heteroseksualnym (5 VI). Otwarcie przez rząd syryjski zamkniętej 

przez 7 lat autostrady Homs-Hama; 18 ofiar eksplozji w składzie 

broni w meczecie Sadr w Bagdadzie; próba przeskoczenia płotu 

granicznego w Ceucie przez 400 imigrantów z Afryki (6 VI). Ghana: 

rozwiązanie federacji piłkarskiej po zarzutach korupcji; spotkanie 

TRUMP-ABE szansą na poprawę stosunków handlowych między 

USA a Japonią (7 VI). 4 ofiary protestów granicznych w Strefie 

Gazy; zasadzka Al-Shabaab w Jamame w Somalii na żołnierzy –      

1 ofiara, 4 rannych; wezwanie TRUMPA dla Rosji do przywrócenia 

jej członkostwa w G 8 – poparcie przez Włochy i odrzucenie przez 

pozostałe państwa G 7; 10-megawatowy superkomputer IBM 

Summit w Oak Ridge National Laboratory w East Tennessee (8 VI). 

3-miesięczne zawieszenie broni talibów z władzami Afganistanu; 

wycofanie aprobaty TRUMPA wobec ustaleń podjętych na szczycie 

G 7; 100-tys. protest przeciw nadużyciom sądowniczym i ingerencji 

tajnych służb w życie polityczne Rumunii – demonstracje w stolicy 

kraju, Bukareszcie (9 VI). Spotkanie KIM JONG-UNA z premierem 

Singapuru LEE HSIEN LOONG; 202-kilometrowy ludzki łańcuch  

w Baskonii – żądanie większej autonomii w Hiszpanii (10 VI). 

Przyjęcie 639 uchodźców przez rząd Hiszpanii po braku zgody      

na przyjęcie statku przez Maltę i Włochy; spotkanie LEE HSIEN 

LOONG-TRUMP w Singapurze (11 VI). Wymiana ognia na 

pograniczu indyjsko-pakistańskim (4 ofiary); kolizja na rz. Wołga 

między statkiem rzecznym a barką – 11 ofiar; nakaz wycofania      

73 tys. jaj z Holandii przez Niemcy wobec możliwego zakażenia; 

historyczne spotkanie prezydenta USA, TRUMPA z przywódcą    

KRL-D – KIM JONG-UNEM na wyspie Sentosa w Singapurze 

(podpisanie oświadczenia o działaniach na rzecz denuklearyzacji 

Płw. Koreańskiego oraz o gwarancjach bezpieczeństwa ze strony 

USA); zakończenie sporu o nazewnictwo między Macedonią a 

Grecją (12 VI). Początek operacji przejęcia kontroli nad miastem 

Al-Hudajda w Jemenie przez wojska saudyjskie; olbrzymia kara 

finansowa dla koncernu Volkswagen – 1 000 000 000 euro za 

oszustwo testów emisji cząstek stałych; sprzeciw prezydenta 

Macedonii, GJORGE IWANOWA wobec ogłoszonego nowego 

nazewnictwa kraju; śmierć przywódcy pakistańskich talibów, mułły 

FAZLULLAHA wobec uderzenia amerykańskich dronów (13 VI). 

Zamieszki w Suruç w Turcji – 3 ofiary; obniżenie wieku dorosłości    

z 20 do 18 lat w Japonii (14 VI). XXI Mistrzostwa Świata w piłce 
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nożnej w Rosji (uczestnicy: Anglia, Arabia Saudyjska, Argentyna, 

Australia, Belgia, Brazylia, Chorwacja, Dania, Egipt, Francja, 

Hiszpania, Iran, Islandia, Japonia, Kolumbia, Korea Płd., 

Kostaryka, Maroko, Meksyk, Nigeria, Niemcy, Panama, Peru, 

Polska, Portugalia, Rosja, Senegal, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, 

Tunezja, Urugwaj; 1.Francja, 2.Chorwacja, 3.Belgia, 4.Anglia) – 

(14 VI-15 VII). Nałożenie 25% ceł na towary importowane z ChRL 

o wartości 50 000 000 000 dol. przez USA – adekwatna odpowiedź 

ChRL: wprowadzenie 25% taryfy celnej na amerykańskie towary 

handlowe (15 VI). Ok. 300 zabitych w walkach o Hudajdę w 

Jemenie między wojskami saudyjskimi a siłami Houthi – przejęcie 

lotniska przez Saudyjczyków; panika w nocnym klubie w Caracas – 

17 ofiar (16 VI). Podwójny zamach bombowy w Damboa w Nigerii 

– 31 ofiar; wypadek drogowy byłego premiera Kambodży księcia 

NORODOMA RANARIDDHA – śmierć żony OUK PHALLA          

(17 VI). Zamach bombowy w Kenii – 8 ofiar; legalizacja używania 

marihuany w Kanadzie; oskarżenie byłego min. energetyki Izraela, 

GONENA SEGEVA o szpiegostwo na rzecz Iranu (18 VI). 20 ofiar 

powodzi w Abidżanie na Wybrzeżu Kości Słoniowej; wycofanie        

się USA z Rady Praw Człowieka ONZ (19 VI). Zatonięcie statku         

MV „Sinar Bangun” w Tigaras na płn. Sumatry – 167 ofiar; 

zarządzenie TRUMPA o utrzymanie jedności rodziny w USA         

(20 VI). Oskarżenie żony premiera Izraela, SARY NETANYAHU o 

oszustwo finansowe; urodzenie córki przez urzędującą p. premier 

Nowej Zelandii, JACINDĘ ARDEM (21 VI). Ogłoszenie zawieszenia 

wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Płd. przez Pentagon        

(22 VI). Nieudany zamach na prezydenta Zimbabwe EMMERSONA 

MNANGAGWĘ w Bulawayo; początek ofensywy syryjskich sił 

rządowych we wsch. części prow. Daraa; wybuch granatu na wiecu 

w Addis Abebie – 2 ofiary, 156 rannych; powodzie w Wietnamie – 

23 ofiary (23 VI). Zniesienie zakazu uprawiania sportu przez 

kobiety w Arabii Saudyjskiej; zwycięstwo ERDOGANA w wyborach 

prezydenckich w Turcji – ugruntowanie władzy (24 VI). Protesty 

antyrządowe w Iranie wobec problemów gospodarczych kraju; 

zakaz stosowania jednorazowych tworzyw sztucznych w Mumbaju w 

Indiach (25 VI). Przejęcie kontroli nad Busra al-Harir przez 

syryjskie siły rządowe; protesty antyrządowe w Teheranie; susza o 

katastrofalnych skutkach na Łotwie (26 VI). Wypadek drogowy w 

Nowej Zelandii – 7 ofiar; kryzys rządowy w Rumunii – kolejne 

protesty na ulicach Bukaresztu (27 VI). Pożar na rynku Gikomba w 

Nairobi – 15 ofiar; 14 zabitych w wyniku osuwiska w Myanmarze; 

aresztowanie 575 kobiet protestujących przeciw polityce TRUMPA 

dot. kwestii rodzinnych w USA (28 VI). Legalizacja marihuany 

medycznej w Luksemburgu (29 VI). Strzelanina w Toronto –            

2 ofiary; liczne protesty przeciwko polityce imigracyjnej TRUMPA      

w miastach amerykańskich (30 VI). Wejście w życie ceł na towary 

amerykańskie o wartości 16 600 000 000 dol. przez Kanadę; 48 

ofiar upadku autobusu w wąski wąwóz w Uttarakhand w Indiach; 

legalizacja marihuany w 9. stanie USA – Vermont; kryzys rządowy 

w Niemczech – dymisja min. spr. wewn. HORSTA SEEHOFERA    
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(1 VII). Pierwsze w historii przepłynięcie Morza Tasmana kajakiem 

– Nowozelandczyk SCOTT DONALDSON w ciągu 62 dni; zamach 

na burmistrza Tanauanu, ANTONIO HALILI na Filipinach; 6 ofiar 

zasadzki terrorystów w Awaran w pakistańskiej prow. Beludżystan; 

bójka podczas meczu koszykówki Filipiny-Australia w Bocaue        

(2 VII). Awaria zasilania w Azerbejdżanie największa od 1991 r.; 

zakaz plastikowych słomek i przyborów we wszystkich barach i 

restauracjach w Seattle; 12 msc więzienia dla katolickiego abp. 

Adelaide PHILIPA WILSONA za ukrywanie molestowania 

seksualnego dzieci w latach 70-tych XX w.; zakazanie konwersji 

terapii gejów w Wlk. Brytanii; aresztowanie byłego premiera 

Malezji za nadużywanie środków państwowych; pierwsza kobieta-

burmistrz Tunisu, SOUAD ABDERRAHIM (3 VII). Zamieszki w 

Khan al-Ahmar między izraelskimi siłami bezpieczeństwa a 

mieszkańcami – Beduinami; odnalezienie dwóch nieprzytomnych 

obywateli brytyjskich zatrutych nowiczokiem w Wlk. Brytanii; walki 

wojsk filipińskich z muzułmanami z prow. Maguindanao – 4 ofiary 

(4 VII). 19 zabitych w wyniku eksplozji fajerwerków w Tultepec      

w Meksyku; 47 ofiar wywrócenia się łodzi w Phuket w Tajlandii;    

70 ofiar fali upałów w Quebecu w Kanadzie; groźba zamknięcia 

Cieśniny Ormuz przez Iran wobec zastosowania nowych sankcji 

przez USA (5 VII). Osuwiska w Japonii – śmierć 209 osób; wyrok     

10 lat więzienia i 8 000 000 funtów grzywny dla byłego premiera 

Pakistanu, NAWAZA SHARIFA, 7 lat więzienia i 2 000 000 funtów 

grzywny dla jego córki MARYAM NAWAZ i 1 rok więzienia dla 

zięcia MUHAMMADA SAFDARA AWANA za korupcję; 24-godz. 

awaria zasilania w niektórych częściach Los Angeles; zamach        

na burmistrza Trece Martires, ALEXANDRA LUBIGANA na 

Filipinach (7 VII). Akcja ratunkowa w jaskini Luang Tham w 

Tajlandii – uratowanie 12 dzieci i 1 osoby dorosłej przez specjalne 

ekipy z zagranicy (8-10 VII). Udana obrona syryjskich sił obrony 

powietrznej przed izraelskim nalotem na bazę wojskową Tiyas 

k/Homs; katastrofa kolejowa w prow. Tekirdag w Turcji – 24 ofiary, 

73 rannych; spotkanie premiera Etiopii, ABIY AHMEDA z prez. 

Erytrei ISAIASEM AFEWERKI w Asmarze w celu przywrócenia 

stosunków dyplomatycznych; zwolnienie 18 500 pracowników 

rządowych w Turcji w dzień po zaprzysiężeniu ERDOGANA na 

prezydenta (8 VII). Zatrucie 50 studentów z powodu eksplozji w 

Chosica k/Limy w Peru; oficjalne ogłoszenie zakończenia konfliktu 

między Etiopią a Erytreą w Asmarze; spotkanie premiera Hiszpanii 

i przewodniczącego Generalitat w Moncloa – po raz pierwszy od 

początku kryzysu katalońskiego; rezygnacja BORISA JOHNSONA    

z funkcji min. spr. zagr. Wlk. Brytanii (9 VII). Samobójczy zamach 

bombowy w Peszawarze – 12 ofiar; zawieszenie 6 posłów do 

parlamentu Katalonii za bunt przez Sąd Najwyższy Hiszpanii        

(10 VII). 29 ofiar ataku talibów w prow. Kunduz w Afganistanie;    

27 zabitych w katastrofie autobusu w Sanandaj w Iranie (11 VII). 

Zerwanie tamy w prow. Panjshir w Afganistanie – 9 ofiar; wizyta 

TRUMPA w Wlk. Brytanii (12 VII). 129 zabitych w samobójczym 

zamachu bombowym w Mastung w Pakistanie; ustalenia Rosji, 
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Iranu, ChRL i Pakistanu dot. przeciwdział. Państwu Islamskiemu    

w Afganistanie w ramach zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa;    

19 ofiar wybuchu w fabryce chemicznej w Syczuanie (13 VII). 

Osuwisko w kopalni jadeitu w stanie Kaczin w Myanmarze – 15 

ofiar (14 VII). Demonstracje w prow. Muthanna w Iraku (16 ofiar); 

kryzys rządowy na Haiti; pożar w kopalni miedzi w Limpopo w RPA 

– 5 zabitych; 45 rannych i 292 aresztowanych podczas świętowania 

zwycięstwa Francji w finale MŚ w piłce nożnej (15 VII). 23 rannych 

po przebiciu dachu statku wycieczkowego przez lawę wulkanu 

Kilauea na Hawajach; powódź w Nigerii – 44 ofiary; wypadek 

drogowy w Hyderabadzie w Pakistanie (17 zabitych); spotkanie 

TRUMP-PUTIN w Helsinkach na szczycie USA-Rosja: przekonanie 

TRUMPA o braku ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w 2016 

r. w USA; samozwańcza niepodległość ludu Khoisan wyrażona 

podniesieniem własnej flagi przez króla CALVINA CORNELIUSA 

III w RPA (16 VII). Zamach bombowy w płn. Afganistanie – 20 

ofiar; 34 zabitych w ataku talibów na posterunek policji w prow. 

Kandahar; skarga Iranu do Międzynarodowego Trybunału 

Sprawiedliwości na sankcje amerykańskie po zerwaniu umowy 

atomowej z Teheranem; umowa UE-Japonia w Tokio o powstaniu 

otwartej strefy handlu; początek wspólnych ćwiczeń wojskowych 

Rosji i Tadżykistanu wobec zagrożenia atakiem talibów (17 VII). 

Ewakuacja szyickich miast Al-Fu’ah i Kafriya w prow. Idlib w 

Syrii; kara 4 340 000 000 euro na Google za łamanie unijnych 

przepisów antymonopolowych od Komisji Europejskiej; wywrotka 

łodzi z imigrantami blisko płn. Cypru – 19 ofiar; kontynuacja 

irańskiego programu atomowego – rozpoczęcie pracy w fabrykach 

wirników (18 VII). Liczne protesty w Iraku przeciw wysokiemu 

bezrobociu i zanieczyszczeniom; 14 ofiar w nalotach na Kunduz     

w Afganistanie; wypadek łódki-kaczki na Table Rock Lake w 

Branson w stanie Missouri (17 utonięć); uchwalenie w Izraelu – 

Karty Zasadniczej (Kraj Izraela – historyczna ojczyzna narodu 

żydowskiego, usunięcie jęz. arabskiego jako języka oficjalnego) – 

(19 VII). Zabicie izraelskiego żołnierza przez palestyńskiego 

snajpera w Strefie Gazy; dodatkowa kara 8 lat więzienia dla byłej 

pani prezydent Korei Płd., PARK GEUN-HYE za nadużywanie 

władzy i naruszenie praw wyborczych; atak nożownika w Lubece – 

6 rannych (20 VII). Starcia na pograniczu iracko-irańskim – 11 

ofiar; tropikalne burze w Wietnamie – 27 zabitych (21 VII). Atak 

terrorystyczny w pobliżu lotniska Hamid Karzai w Afganistanie – 14 

ofiar; kolejna strzelanina w Toronto – 2 ofiary, 12 rannych (22 VII). 

77 ofiar upałów w Japonii; pożary we wsch. i zach. Attyce w Grecji 

– 60 ofiar, wprowadzenie stanu wyjątkowego (23 VII). Wzgórza 

Golan: zestrzelenie syryjskiego odrzutowca przez izraelskie siły 

zbrojne; setki zaginionych po przerwaniu zapory Xepian-Xe Nam 

Noy w Laosie (24 VII). 215 zabitych i ponad 200 rannych w 

samobójczych zamachach w Suwajdzie w Syrii; zamach bombowy   

w Kwecie w Pakistanie – 31 ofiar (25 VII). Szturm ogrodzeń 

granicznych między Marokiem a Ceutą – dotarcie 602 osób            

do Ceuty z Afryki Subsaharyjskiej; wybuch przed ambasadą USA    
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w Pekinie – 1 osoba ranna; wskrzeszenie dwóch nicieni sprzed      

42 tys. lat będących w wiecznej zmarzlinie przez zespół rosyjskich 

naukowców we współpracy z Uniwersytetem Princeton w USA     

(26 VII). Zwrot szczątków 55 amerykańskich żołnierzy poległych 

podczas wojny koreańskiej w 65. rocznicę jej zakończenia przez 

KRL-D (27 VII). 16 ofiar trzęsienia ziemi na Lombok w Indonezji; 

58 zabitych w deszczach monsunowych w Indiach; 30 zabitych w 

wypadku autobusowym w Dapoli w Indiach; aresztowanie byłego 

prezydenta Armenii, ROBERTA KOCZARIANA pod zarzutem 

tłumienia protestów w 2008 r. (28 VII). Zwolnienie AHED TAMIMI 

z izraelskiego więzienia, ikony palestyńskiej intifady (29 VII). 

Przejęcie kontroli nad Al-Shajarą przez armię syryjską; 13 ofiar 

wypadku drogowego w Quang Nam w Wietnamie; legalizacja 

marihuany w Gruzji (30 VII). Strzelanina w Segou w Mali – 12 

ofiar; zastrzelenie 3 rosyjskich dziennikarzy śledczych w zasadzce 

k/Sibut w Rep. Środkowoafrykańskiej; zamach bombowy w 

Lamitanie na Filipinach – 11 ofiar; 85 rannych wskutek awarii 

samolotu pasażerskiego Embraer 190 w Meksyku (31 VII). Upały w 

Korei Płd. – zgon 27 osób; kradzież szwedzkich regalii królewskich 

z katedry w Strangnas (1 VIII). 20 ofiar ostrzału rakiet na rynku     

w Al-Hudajdzie w Jemenie; zmiana Katechizmu Kościoła 

Katolickiego w wykonaniu papieża FRANCISZKA– odrzucenie  

kary śmierci (2 VIII). Atak samobójczy w meczecie w Gardez w 

Afganistanie – 29 ofiar; 21 ofiar wywrotki łodzi w płn-zach. Nigerii 

– stan Sokoto; pierwszy w dziejach udany przeszczep płuca 

poddanego biotechnologii; zakaz komercyjnego wykorzystywania 

jednorazowych toreb plastikowych w Chile (3 VIII). Nieudany 

zamach na prezydenta Wenezueli, MADURO w Caracas przy użyciu 

dronów; protesty społeczne w Bangladeszu brutalnie tłumione   

przez policję; 18 ofiar wypadku rosyjskiego śmigłowca na Syberii  

(4 VIII). Śmierć trzech czeskich żołnierzy podczas zamachu w 

Afganistanie w Charikar; kolejne trzęsienie ziemi na Lombok –     

259 zabitych; napięcie polityczne na linii Arabia Saudyjska-Kanada      

(5 VIII). Wypadek cysterny na wiadukcie w pobliżu lotniska w 

Bolonii i eksplozja skutkująca zawaleniem wiaduktu – 2 zabitych, 

145 rannych; nałożenie sankcji handlowych na Iran przez USA; 

zamknięcie granicy między Brazylią a Wenezuelą (6 VIII). Napięcie 

polityczne związane z oskarżeniami MADURO o zamach na jego 

osobę ze strony służb kolumbijskich (7 VIII). IVAN DUQUE 

MARQUEZ prezydentem Kolumbii (do dzisiaj). 9 000 000 dolarów 

pomocy finansowej USA dla Kolumbii i wsparcia wenezuelskiej 

opozycji; 25% cło ChRL na towary amerykańskie o wartości 

16 000 000 000 dolarów; uznanie Palestyny za suwerenne państwo 

przez Kolumbię (8 VIII). 43 ofiary saudyjskiego nalotu lotniczego 

na targ w Dahyan; wystrzelenie ponad 180 rakiet i pocisków 

moździerzowych przez Hamas w stronę Izraela – odwet izraelski   

na 150 celów w Strefie Gazy (3 ofiary); odrzucenie legalizacji 

aborcji w Argentynie; stan wyjątkowy w Ekwadorze wskutek 

napływu wenezuelskich imigrantów; zniesienie zakazu używania 

nazistowskiej symboliki w grach video w Niemczech (9 VIII). Atak 
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talibów na Ghazni – 16 ofiar; wycofanie się Kolumbii z Unii 

Narodów Południowoamerykańskich; strzelanina w Fredericton       

w Kanadzie (4 ofiary); 440 rannych po starciach między policją a 

protestującymi w Bukareszcie (10 VIII). Powodzie w stanie Kerala 

w Indiach; masowe protesty w Tunisie przeciwko planom zrównania 

płci i legalizacji homoseksualizmu (11 VIII). 39 ofiar eksplozji           

w składzie broni w Sarmadzie (Syria); 10 rannych w strzelaninie       

w Manchesterze; podpisanie konwencji o statusie prawnym Morza 

Kaspijskiego w Aktau między Rosją, Kazachstanem, Iranem, 

Azerbejdżanem i Turkmenistanem (12 VIII). Ponad 100 ofiar wśród 

policjantów, 13 zabitych cywili i setki talibów w bitwie o Ghazni w 

Afganistanie, przejęcie Camp Chenaya, bazy armii afgańskiej przez 

talibów; 40 ofiar walk etnicznych w Etiopii; monsunowe deszcze      

w Indiach – 774 ofiary; 12 ofiar wypadku autobusu w Ekwadorze      

(13 VIII). Zawalenie się wiaduktu w Genui – 43 ofiary; 24 zabitych    

w kolejnym wypadku autokaru w Ekwadorze; zgoda Hiszpanii, 

Portugalii, Francji, Niemiec i Luksemburga co do przyjęcia 141 

migrantów w tym 67 dzieci; incydent terrorystyczny przez Pałacem 

Westminster w Londynie – aresztowanie imigranta z brytyjskim 

obywatelstwem (14 VIII). Samobójczy zamach bombowy w Kabulu – 

48 ofiar, ataki talibów w okręgu Baghlan-e-Markazi – zabicie       

39 żołnierzy i policjantów; utonięcie 21 osób podczas rejsu 

sudańską łodzią po Nilu; zatwierdzenie tzw. trzeciej płci przez    

rząd Niemiec w dokumentach identyfikacyjnych (15 VIII). Raport 

dot. powodzi w indyjskim stanie Kerala – 350 ofiar (16 VIII). 

Kolejne protesty na pograniczu izraelsko-palestyńskim w Strefie 

Gazy – 2 ofiary, 270 rannych (17 VIII). Kryzys rządowy na 

Białorusi – wymiana premiera przez prezydenta ŁUKASZENKĘ    

(18 VIII). Wezwanie do zawieszenia broni w Afganistanie przez 

prezydenta ASHRAFA GHANI’EGO  do talibów (19 VIII). Próba 

ataku terrorystycznego w Barcelonie – 1 ofiara; zamach na wioskę 

Mailari w nigeryjskim stanie Borno – 6 ofiar; zastąpienie waluty 

Wenezueli – bolivara fuerte przez bolivara soberano; strzały            

w ambasadzie USA w Ankarze – zatrzymanie 2 osób; początek 

procesu przejmowania farm od białych właścicieli w RPA (20 VIII). 

Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Tajwanem przez Salwador     

i nawiązanie ich z ChRL (21 VIII). Trzęsienie ziemi w Wenezueli      

w pobliżu Yaguaraparo – 5 ofiar (22 VIII). Wejście w życie ceł w 

wysokości 25% na chińskie towary w USA – adekwatna odpowiedź 

rządu ChRL (23 VIII). Zmiana ustawy o pamięci historycznej w 

Hiszpanii – możliwość ekshumacji zwłok dyktatora FRANCO         

(24 VIII). Sprzedaż na aukcji Ferrari 250 GTO z 1962 r. za 

48 400 000 dolarów – najdroższy samochód w historii; 19 ofiar 

pożaru hotelu w Harbinie; wypadek autobusu w Svoge w Bułgarii – 

17 zabitych; śmierć zasłużonego senatora JOHNA MC CAINA      

(25 VIII). Pielgrzymka FRANCISZKA do Irlandii (22-26 VIII). 

Strzelanina w Jacksonville na Florydzie – 2 ofiary; protesty 

przeciwko imigrantom w Chemnitz po śmierci jednego z Niemców  

(26 VIII). Porozumienie amerykańsko-meksykańskie w sprawie 

umowy o wolnym handlu (27 VIII). Zamach bombowy w Isulan na 
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Filipinach – 2 ofiary (28 VIII). Spotkanie przedstawicieli Kolumbii, 

Peru, Ekwadoru i Brazylii w sprawie kryzysu imigracyjnego w 

Wenezueli (29 VIII). Katastrofa śmigłowca w regionie Oromia         

w Etiopii – 18 ofiar; wypadek autobusu w Karoo w RPA – 10 ofiar 

(30 VIII). Zamach na samozwańczego przywódcę Donieckiej Rep. 

Ludowej, ALEKSANDRA ZACHARCZENKĘ w Doniecku (31 VIII). 

Zbombardowanie szkolnego autobusu w Jemenie – 51 ofiar (1 IX). 

Pożar w Muzeum Narodowym Brazylii w Rio de Janeiro (2 IX). 

Starcia w Trypolisie – 40 ofiar (3 IX). Najsilniejszy od 25 lat tajfun 

w Japonii – „Jebi” (4 IX). Zamach bombowy w Kabulu – 20 ofiar; 

przeniesienie ambasady Paragwaju z Jerozolimy do Tel-Awiwu – 

zamknięcie ambasady Izraela w Paragwaju (5 IX). Uznanie za 

niekonstytucyjny zapis o kryminalizacji homoseksualizmu w Indiach 

44 ofiary na wyspie Hokkaido w wyniku trzęsienia ziemi; wielkie 

powodzie w KRL-D – 76 ofiar (6 IX). Rezygnacja prezydenta 

Madagaskaru, HERY RAJAONARIMAMPIANINY z urzędu wskutek 

kwestionowania listopadowych wyborów prezydenckich (7 IX). 

Walki w Heracie – 9 ofiar; śmierć premiera Abchazji, GIENNADI 

GAGULII w wypadku samochodowym; 75 wyroków śmierci              

w Egipcie za udział w protestach w Kairze w 2013 r. (8 IX). 

Katastrofa lotnicza w Sudanie Płd. – 20 ofiar; wypadek prezydenta 

Mołdawii, IGORA DODONA na autostradzie; atak nożownika         

w Paryżu – 7 rannych (9 IX). 6 zabitych w zamachu bombowym        

w Mogadiszu; wstrzymanie finansowania syryjskiej opozycji        

przez Holandię; 35 ofiar wybuchu gazu w Lafii w Nigerii (10 IX).             

57 ofiar wypadku autobusu w Telangana w Indiach; ponowne 

otwarcie granicy etiopsko-erytrejskiej; samobójczy atak we wsch. 

Afganistanie – 68 ofiar (11 IX). Huragan Florence na wsch. 

wybrzeżu USA – liczne straty; 11 ofiar ataku szaleńca w Hengyang 

w ChRL; głosowanie stosunkiem głosów 448-197 przeciw Węgrom 

za lekceważenie rządów prawa w Parlamencie Europejskim – art. 7 

uruchomiony (12 IX). Porozumienie pokojowe w Sudanie Płd. – 

szansa na zakończenie wojny domowej (13 IX). Tajfun Mangkhut na 

Filipinach – ponad 100 ofiar; otwarcie biura łącznikowego między 

KRL-D a Koreą Południową (14 IX). 9 ofiar ataku islamistycznych 

bojówek w Burkina Faso; katastrofa śmigłowca w prowincji Farah 

w Afganistanie – 5 zabitych (15 IX). Syria: wybory lokalne po raz 

pierwszy od 2011 r. (16 IX). Ogłoszenie strefy zdemilitaryzowanej    

w Idlib przez Rosję i Turcję; zestrzelenie rosyjskiego samolotu 

wojskowego Ił-20 nad Morzem Śródziemnym; 27 ofiar ataku 

talibów w Afganistanie; pierwszy na świecie pociąg pasażerski 

zasilany wodorem – Niemcy (17 IX). Epidemia cholery w Jemenie; 

21 ofiar wypadku samochodowego w Isfahanie; trzecie spotkanie 

przywódców KRL-D i Korei Płd. – obietnica wspólnej organizacji 

igrzysk w 2032 r.; legalizacja używania konopii indyjskich w RPA 

(18 IX). 58 ofiar przemocy etnicznej w Etiopii (19 IX). Zatonięcie 

MV Nyerere – promu tanzańskiego na Jez. Wiktoria – 224 ofiary; 

przywrócenie członkostwa Rosji w WADA (20 IX). 25 rannych po 

przejściu tornada w okolicach Ottawy; epidemia cholery w Nigerii; 

śmierć prezydenta Wietnamu – TRAN DAI QUANGA (21 IX). 25 
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ofiar ataku na paradę wojskową w irańskim Ahwaz; pielgrzymka 

papieża FRANCISZKA na Litwę, Łotwę i Estonię (do 25 IX); 

wylądowanie 2 robotów na asteroidzie Ryugu – japońska agencja 

kosmiczna (22 IX). Atak w Beni w Dem. Rep. Konga – 14 ofiar       

(23 IX). 53 ofiary osuwiska ziemi w Cebu; zapowiedź wysłania 

systemu rakietowego do Syrii przez Rosję (24 IX). Kryzys rządowy 

w Szwecji – dymisja premiera; wyrok od 3 do 10 lat więzienia dla 

BILLA COSBY’EGO (25 IX). Podpisanie zawieszenia broni w Libii 

– Trypolis (26 IX). Uchylenie prawa uznającego cudzołóstwo za 

niekonstytucyjne w Indiach (27 IX). 6 ofiar protestów granicznych    

w Strefie Gazy; trzęsienie ziemi w Sulawesi w Indonezji – ponad 

2500 zabitych (28 IX). Zamieszki w Barcelonie z okazji rocznicy 

referendum niepodległościowego (29 IX). Referendum w sprawie 

zmiany nazwy kraju w Macedonii w celu przystąpienia do UE i 

NATO – 91,5% za przy frekwencji 36,9% (30 IX). Irański atak 

rakietowy na cele dżihadystów w dolinie rz. Eufrat we wsch. Syrii; 

13 ofiar wypadku drogowego we Freetown; początek usuwanie min 

z koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej (1 X). Zamach bombowy w 

prowincji Nangarhar w Afganistanie – 13 ofiar, ponad 30 rannych; 

utonięcie 34 imigrantów na Morzu Śródziemnym u wybrzeży 

Maroka; zamordowanie saudyjskiego dziennikarza JAMALA 

KHASHOGGI’EGO w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule   

(2 X). BARHAM SALIH prezydentem Iraku (do dzisiaj). Zerwanie 

układu o przyjaźni z Iranem przez USA; siedem ofiar strzelaniny we 

Florence w Karolinie Płd. (3 X). Wizyta PUTINA w Indiach; 14 

ofiar porachunków narkotykowych w prowincji Cebu na Filipinach 

(4 X). Zakup systemu rakietowego S-400 przez Indie od Rosji; 

wypadek autobusu w Twerze (13 ofiar); 15 lat więzienia dla byłego 

prezydenta Korei Płd., LEE MYUNG-BAKA (5 X). Izrael: 

zmniejszenie strefy połowowej poza Strefą Gazy z 9 do 6 mil 

morskich; wypadek drogowy na autostradzie Kinshasa-Matadi w 

Kisantu (50 ofiar); 20 zabitych w wypadku w hrabstwie Schoharie   

w Nowym Jorku; 22 ofiary wypadku minibusa w Dżammu i 

Kaszmir; zamordowanie bułgarskiej dziennikarki VIKTORII 

MARINOWEJ (6 X). Walki w prowincji Majdan Wardak – 

zniszczenie mostów drogowych między Kabulem a prowincjami 

Ghazni, Zabul oraz Kandahar; 2 zabitych Izraelczyków w Barkan 

Industrial Park na Zach. Brzegu Jordanu wskutek ataku 

Palestyńczyka; napaść na hinduskich imigrantów w indyjskim stanie 

Gudżarat (7 X). Pojmanie HESHAM ASHMAWY, egipskiego 

najemnika podczas wojny domowej w Libii; decyzja o wyłączeniu 

sieci Google+ przez firmę Google od sierpnia 2019 r. (8 X). 12 

ofiar powodzi na Majorce; 15 lat i 6 msc więzienia dla byłej 

wiceprezydent Gwatemali, ROXANY BALDETTI za oszustwo (9 X). 

51 zabitych w wypadku drogowym w Kenii; katastrofa budowlana     

w Manama w Bahrajnie (4 ofiary); 5 ofiar wykolejenia się pociągu 

pasażerskiego w indyjskim stanie Uttar Pradesh (10 X). Powódź       

w Bududie w Ugandzie – 41 ofiar; uznanie autokefalii dwóch 

ukraińskich Kościołów prawosławnych przez Ekumeniczny 

Patriarchat Konstantynopola (11 X). Dowody tureckich urzędników 
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na zamordowanie KHASHOGGI’EGO przez saudyjskie służby 

specjalne w Stambule (12 X). 14 ofiar zamachu bombowego w płn-

wsch. Afganistanie; dwa zamachy w Baidoa w Somalii – 15 ofiar        

i 30 rannych; eksplozja rurociągu w płd-wsch. Nigerii – 200 ofiar i 

30 rannych (13 X). Kanonizacja abp San Salvador OSCARA 

ROMERO w Rzymie; 22 ofiary wypadku drogowego w Turcji (14 

X). 10 ofiar powodzi w płd-zach. Francji; zakaz zasypiania w 

miejscach publicznych na Węgrzech (15 X). Nalot amerykański na 

pozycje dżihadystów al-Shabaab w środkowej Somalii (60 ofiar); 

sankcje amerykańskie wobec 22 irańskich firm i banków; kryzys 

rządowy w Armenii (16 X). Atak rakietowy na Izrael ze Strefy Gazy, 

odwet lotnictwa izraelskiego na cele w Gazie gł. tunele; 20 ofiar i 

74 rannych w ataku szaleńca na politechnikę w Kerczu; legalizacja 

konopii indyjskich w Kanadzie (17 X). Zamach na gen. i szefa 

policji afgańskiej w Kandaharze, ABDULA RAZIQA ACHAKZAI 

(18 X). Pozwolenie na dokończenie budowy kościoła Sagrada 

Familia w Barcelonie po 136 latach; 59 ofiar katastrofy kolejowej 

w Amritsar; początek ostatniej misji programu Horizon 2000+ - 7-

letniej podróży na Merkury (19 X). Zamieszki na rynku w Kadunie – 

55 ofiar (20 X). Wykolejenie się pociągu na Tajwanie – 18 ofiar (21 

X). Katastrofa drogowa w Dera Ghazi Khan w Pakistanie (19 ofiar, 

40 rannych); otwarcie najdłuższego na świecie mostu morskiego: 

Hongkong-Zhuhai-Macau (22 X). Odkrycie klasycznego greckiego 

statku handlowego, najstarszego nietkniętego wraku statku – Morze 

Czarne (23 X). Odkrycie najstarszych dowodów na istnienie ludzi w 

Ameryce Płn. – kamienne narzędzia w Teksasie sprzed 15 tys. lat 

(24 X). Powodzie w pobliżu Morza Martwego – 21 ofiar (25 X). 

SAHLE-WORK ZEWDE prezydentem Etiopii (do dzisiaj). Atak 40 

palestyńskich rakiet na Izrael – odpowiedź w postaci 80 uderzeń 

izraelskiego lotnictwa w Strefie Gazy (26 X). 11 ofiar ataku na 

synagogę w Pittsburghu; rozbicie się śmigłowca Agusta Westland 

AW169 blisko stadionu Leicester City FC – 5 ofiar (27 X). 10 ofiar 

osuwiska w Isola di Capo Rizzuto w Kalabrii (28 X). Katastrofa 

lotnicza indonezyjskiego samolotu pasażerskiego blisko Karawang 

– 189 ofiar; 13 zabitych sprowokowanego wypadku autokaru w 

rzece Jangcy w Czongking (29 X). Dotarcie Parker Solar Probe 

(NASA) najbliżej Słońca (w odległości 42,7 mln km (26,6 mln mil) – 

rekord w historii (30 X). 15 ofiar ataku dżihadystów z Boko Haram 

w pobliżu Maiduguri; największy pomnik na świecie – Pomnik 

Jedności w Bharat Ratna w pobliżu tamy Narmada w stanie 

Gudżarat; 25 ofiar katastrofy śmigłowca w Afganistanie (31 X). 

Sprawa ASI BIBI w Pakistanie skazanej za bluźnierstwo na śmierć 

przez powieszenie (X 2018-7 V 2019). Zalegalizowanie marihuany 

w Wlk. Brytanii; pierwsza kobieta – przewodniczącą Sądu 

Najwyższego w historii Etiopii (MEAZA ASHENAFI); podejrzenie  

o obiekcie międzygwiezdnym Oumuamua jako pozaziemskim żaglem 

słonecznym; wznowienie lotów między Grecją a Macedonią              

(1 XI). Atak na autobus Koptów w Egipcie – 7 ofiar; zamach na 

MAULANA SAMI-UL-HAQA, pakistańskiego uczonego religijnego 

zw. Ojcem Talibów w Rawalpindi (2 XI). Wypadek drogowy w 
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Lanzhou – 15 ofiar, 44 rannych (3 XI). Wyciek 69,1 t węglowodoru 

aromatycznego C9 w porcie Quanzhou w ChRL; fiasko głosowania 

w Nowej Kaledonii w sprawie niepodległości (4 XI). Zacięte walki 

w Al-Hudaydah w Jemenie – 150 ofiar; napięcie w stosunkach 

Watykanu z Andorą w kwestii legalizacji aborcji; oskarżenie Iranu 

wobec Izraela o nieudany atak cybernetyczny na infrastrukturę 

telekomunikacyjną (5 XI). 17 ofiar wśród imigrantów podczas 

przemierzania Morza Śródziemnego z Afryki Płn. do Hiszpanii; 

legalizacja marihuany w Michigan (6 XI). Przeprosiny premiera 

Kanady, TRUDEAU za rolę Kanady w sprawie nie wpuszczenia MS 

„St Louis” z 900 żydowskimi uchodźcami z Europy w okresie 

międzywojennym; 47 ofiar wypadku drogowego w Zimbabwe 

między Harare i Rusape; 12 ofiar w strzelaninie w barze i grillu 

Thousand Oaks Borderline w Thousand Oaks w Kalifornii (7 XI). 

Kolizja norweskiej fregaty HNoMS „Helge Ingstad” z maltańskim 

tankowcem; pożary w Kalifornii na obszarze 8 tys. akrów (8 XI). 

Atak talibów na placówkę wojskową w afgańskim dystrykcie 

Khwaja Ghar (10 ofiar); atak nożownika w Melbourne – 1 ofiara; 

kryzys parlamentarny na Sri Lance (9 XI). Spalenie miasta Paradise 

w Kalifornii wskutek fali pożarów – zniszczenie ponad 6,7 tys. 

budynków (10 XI). Nalot izraelski na Strefę Gazy – 7 zabitych 

wskutek wcześniejszego wystrzelenia palestyńskich rakiet; 100-lecie 

zakończenia I wojny światowej (11 XI). Wymiana ognia między 

Hamasem ze Strefy Gazy a Izraelem; 1 ofiara palestyńskiego ataku 

rakietowego w Aszkelonie; bombardowanie siedziby głównej 

Hamasu w Al-Aksa w Gazie przez lotnictwo izraelskie; nieudana 

próba usunięcia prezydenta Wysp Marshalla z urzędu (HILDA 

HEINE) – (12 XI). Pozew CNN przeciwko administracji TRUMPA 

(13 XI). Starcia separatystów w Kamerunie – 30 ofiar; eksplozja 

balonu z fajerwerkami i materiałami pirotechnicznymi; odkrycie 

ziemskiej egzoplanety wokół Gwiazdy Barnarda przez astronomów 

(14 XI). Atak talibów na afgańską prowincję Farah – 30 ofiar       

(15 XI). Odnalezienie zaginionego od roku argentyńskiego okrętu 

podwodnego ARA „San Juan”; 42 zabitych w pożarze autobusu     

w Zimbabwe (16 XI). IBRAHIM MOHAMED SOLIH prezydentem 

Malediwów (do dzisiaj). Blokada dróg we Francji w związku z 

opodatkowaniem paliw (17 XI). Atak Boko Haram na nigeryjską 

bazę wojskową w Metele – śmierć 118 żołnierzy i zaginięcie 153 

kolejnych (18 XI). Zakończenie budowy morskiego odcinka 

gazociągu TurkStream między Rosją a Turcją; 13 ofiar osuwiska w 

płd-środkowym Wietnamie (19 XI). Zamach bombowy w Kabulu – 

55 ofiar, 83 rannych; szturm parlamentu Papui-Nowej Gwinei przez 

nieopłaconych policjantów i żołnierzy; wysadzenie 10 posterunków 

straży przedniej w strefie zdemilitaryzowanej przez KRL-D (20 XI). 

Zabójstwo amerykańskiego misjonarza na wyspie North Sentinel; 

podniesienie 100% taryfy handlowej przez Kosowo na towary 

przywożone z Serbii oraz Bośni i Hercegowiny (21 XI). Zamknięcie 

największej w kraju rzeźni psów mięsnych w Korei Płd. (22 XI). 

Atak terrorystyczny na chiński konsulat w Karaczi (4 ofiary); 

zamach na rynku w Kalaya w Pakistanie – 35 ofiar, 55 rannych; 26 
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ofiar ataku na meczet w środku bazy wojskowej w afgańskiej 

prowincji Chost; katastrofa lotnicza w Zimbabwe – śmierć czterech 

fińskich turystów – liderów biznesu i pilota (23 XI). 25 zabitych w 

wypadku autobusu w Karnataka w Indiach; wywrotka statku 

wycieczkowego na Jez. Wiktorii w Ugandzie – 35 ofiar (24 XI). 

Zatrzymanie 3 ukraińskich okrętów marynarki wojennej przez Rosję 

w Cieśninie Kerczeńskiej – początek kryzysu ukraińsko-rosyjskiego; 

21 zabitych i 180 rannych w ulewnych deszczach w Iraku; Korea 

Płd. – legalizacja marihuany medycznej (25 XI). Stan wojenny w 10 

obwodach Ukrainy przy granicy z Rosją na okres 30 dni; 20 ofiar 

zasadzki talibów w afgańskiej prowincji Farah; lądowanie InSight, 

lądownika NASA na Marsie (26 XI). Amerykańskie sankcje na 

Nikaraguę z powodu korupcji i przemocy wobec protestujących oraz 

łamania praw człowieka; 3 ofiary zamachu talibów w prowincji 

Ghazni (27 XI). Seria amerykańskich nalotów na afgańską 

prowincję Helmand – 30 ofiar; atak talibów na Kabul (10 ofiar); 

eksplozja ciężarówki w Zhangjiakou w ChRL – 23 zabitych (28 XI). 

SALOME ZURABISZWILI prezydentem Gruzji (do dzisiaj). 

Szczęśliwe lądowanie wietnamskiego samolotu pasażerskiego w 

Tajlandii – 6 rannych; wpisanie muzyki reggae do niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego ludzkości (29 XI). Zakaz wjazdu na 

Ukrainę rosyjskim mężczyznom w wieku od 16 do 60 lat; zabicie 

104 złodziei bydła w nigeryjskim stanie Zamfara; śmierć byłego 

prezydenta USA, GEORGA BUSHA SR (30 XI). ANDRES MANUEL 

LÓPEZ OBRADOR prezydentem Meksyku (do dzisiaj). Wstrzymanie 

nowych taryf handlowych na 90 dni przez USA i ChRL (1 XII). 

Zamach na mułłę talibów ABDULA MANANA AKHUNDA w 

Afganistanie; 19 ofiar ataku Org. Wyzwolenia Zach. Papui podczas 

budowy drogi w Nduga Regency; 65 tys. demonstracja na rzecz 

ochrony klimatu w Brukseli (2 XII). Dotarcie sondy kosmicznej 

NASIR OSIRIS REX do asteroidy Bennu (3 XII). Początek operacji 

oczyszczania tuneli Hezbollahu z granicy libańsko-izraelskiej przez 

armię izraelską (4 XII). Aresztowanie dyr. finansowego Huawei 

MENG WANZHOU w Vancouver; pierwsza kobieta i Żydówka – 

burmistrzem miasta Meksyk (CLAUDIA SHEINBAUM) – (5 XII). 

Zamach bombowy w Chabahar w Iranie – 2 ofiary; fiasko rezolucji 

w ONZ potępiającej Hamas (6 XII). 11 ofiar ataku na Milagres w 

Brazylii (7 XII). Panika podczas koncertu w Corinaldo k/Ankny –    

6 ofiar; wypadek drogowy 2 autobusów w Achacachi w Boliwi –    

17 ofiar (8 XII). Katastrofa śmigłowca we wsch. Sudanie – śmierć 

gubernatora stanu Al-Qadarif (9 XII). Przeprosiny premier Nowej 

Zelandii, JACINDY ARDERN za śmierć brytyjskiej turystki GRACE 

MILLANE podczas jej wizyty w tym kraju; Nagrody Nobla (fizyka – 

1/2 ARTHUR ASHKIN (USA), 1/4 GERARD ALBERT MOUROU 

(Francja) i DONNA THEO STRICKLAND (Kanada), chemia – 1/2 

FRANCES HAMILTON ARNOLD (USA), 1/4 GEORGE PEARSON 

SMITH (USA), 1/4 GREGORY PAUL WINTER (Wielka Brytania), 

fizjologia i medycyna – 1/2 JAMES PATRICK ALLISON (USA),   

1/2 TASUKU HONJO (Japonia), literatura – przełożono ogłoszenie 

laureata na 2019 r., pokojowa – 1/2 DENIS MUKWEGE (Dem. 
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Rep. Konga), 1/2 NADIA MURAD BASEE TAHA (Irak), ekonomia – 

1/2 PAUL MICHAEL ROMER (USA), 1/2 WILLIAM DAWBNEY 

NORDHAUS (USA) – (10 XII). Akt terroru w Strasbourgu – 5 ofiar, 

11 rannych; strzelanina w katedrze w Campinas w Brazylii – 4 

ofiary i 4 rannych; demonstracje z udziałem studentów w Albanii 

przeciwko podwyżkom czesnego (11 XII). 12 ofiar zamachu 

bombowego w Kabulu; akt terroru w Nazranie w Iszkerii – 2 

rannych; usunięcie australijskiego prałata GEORGE’A PELLA i 

chilijskiego prałata FRANCISCO JAVIERA ERRAZURIZA OSSĘ; 

pokojowe przekraczanie po raz pierwszy od 1953 r. strefy 

zdemilitaryzowanej przez żołnierzy KRL-D i Korei Płd. (12 XII). 

Ataki dżihadystów na obozy Tuaregów w Mali – 42 ofiary; akty 

terroru – w Giv’at Asaf na Zach. Brzegu Jordanu (2 ofiary) oraz na 

Starym Mieście w Jerozolimie (2 rannych); wypadek pociągu w 

Ankarze – 9 zabitych; śmierć irańskiego działacza politycznego 

VAHIDA SAYADI NASIRI’EGO po 60 dniach strajku głodowego 

(13 XII). Przejęcie kontroli nad miastem Hajin w Syrii przez 

syryjską opozycję; zamach bombowy w prow. Beludżystan w 

Pakistanie – 6 ofiar (14 XII). Wymiana ognia w Kaszmirze między 

armią indyjską a partyzantami w Pulwama oraz ostrzelanie 

demonstracji – 7 ofiar, 40 rannych; wypadek drogowy w Nepalu – 

20 ofiar; uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela przez Australię (15 

XII). 42 rannych w wybuchu gazu w restauracji w Sapporo (16 XII). 

6 amerykańskich nalotów bombowych na pozycje terrorystów z Al-

Shabaab w Somalii – 62 ofiary; zamordowanie Norweżki i Dunki, 

turystek w Maroku przez terrorystów; odkrycie obiektu trans-

neptunowego – najodleglejszego obiektu w Układzie Słonecznym 

(17 XII). Otwarcie 1,6 km tunelu Boring Test Tunnel do 

demonstracji technologii transportowej w Hawthorne w Kalifornii; 

eksplozja meteoru nad Kamczatką na wysokości 26 km (18 XII). 

Początek wycofywania się wojsk amerykańskich z Syrii; 300 ofiar 

epidemii wirusa Ebola w Dem. Rep. Konga (19 XII). Legalizacja 

aborcji w Irlandii (20 XII). Wypadek drogowy w Nepalu – 23 ofiary 

i 14 rannych; eksplozja w kopalni węgla w Karwinie – 13 ofiar;  

katastrofa komunikacyjna w Niszu – uderzenie pociągu w autobus – 

5 ofiar; największa znana liczba pierwsza – pierwiastek Mersenne’a 

(21 XII). Zamach bombowy w Mogadiszu – 16 ofiar; tsunami w 

Cieśn. Sunda – 429 ofiar (22 XII). Incydent na lotnisku Gatwick – 

zwolnienie wcześniej aresztowanych 2 osób (23 XII). 7 lat więzienia 

za korupcję dla byłego premiera Pakistanu, NAWAZA SHARIFA; 

przeniesienie stolicy Burundi z Bujumbury do Gitegi; zamach 

bombowy w Kabulu – 43 ofiary (24 XII). Atak terrorystyczny na 

min. spr. zagr. Libii w Trypolisie – 3 ofiary; zemsta na ulicach 

Longyan w ChRL – 10 zabitych; legalizacja marihuany medycznej 

w Tajlandii (25 XII). Koniec stanu wojennego na Ukrainie (26 XII). 

19 ofiar zamieszek na ulicach Sudanu; napad na kościół w Wiedniu 

(27 XII). Zamach bombowy w Egipcie – 4 ofiary w autobusie         

(28 XII). Wypadek w porcie lotniczym Baltimore – 7 rannych; 

strzelanina w St Charles w stanie Missouri – 4 ofiary (29 XII). 17 

ofiar starć podczas kampanii wyborczej w Bangladeszu; odrzucenie 
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rozmów pokojowych z rządem Afganistanu przez talibów (30 XII). 

Zamach bombowy w Cotabato na Filipinach – 2 ofiary, 34 rannych; 

atak na stacji Manchester Victoria w Wlk. Brytanii (3 rannych);      

39 ofiar eksplozji gazu w Magnitogorsku w Rosji (31 XII). Śmierć 

CHARLESA AZNAVOURA – francuskiego kompozytora, aktora i 

piosenkarza, ARETHY FRANKLIN – amerykańskiej piosenkarki 

soulowej i bluesowej, IRENY SZEWIŃSKIEJ – polskiej lekkoatletki, 

ANTHONY’EGO BOURDAINA – amerykańskiego szefa kuchni, 

PHILIPA ROTHA – amerykańskiego pisarza, MILOSA FORMANA 

– czeskiego reżysera filmowego, WOJCIECHA POKORY – 

polskiego aktora, URSULI LE GUIN – amerykańskiej pisarki, 

BERNARDO BERTOLUCCI’EGO – włoskiego reżysera filmowego. 

2019 JAIR BOLSONARO prezydentem Brazylii (do dzisiaj). 27 ofiar 

zamachu bombowego w północnym Afganistanie; atak talibów na 

Loralai w Pakistanie – 8 zabitych; legalizacja homoseksualnych 

małżeństw w Austrii; ustawa o trzeciej płci w Niemczech dla osób 

interseksualnych; 37 ofiar podczas ataku na wioskę w Mali (1 I).      

8 ofiar wypadku kolejowego na moście Wlk. Bełt między wyspami 

Fionia i Zelandia w Danii; dekret o rdzennych terytoriach w 

Brazylii (2 I). Naloty amerykańskie na syryjską prowincję Deir ez-

Zor – 11 ofiar; wydalenie wysokiego dyplomaty ONZ przez rząd 

Somalii (NICHOLAS HAYSOM); rekordowa liczba kobiet w Izbie 

Reprezentantów USA (3 I). 5 ofiar pożaru w tzw. escape roomie w 

Koszalinie; 13 zabitych i 9 rannych podczas walk w stanie Rakhine 

w Myanmarze; nalot amerykański na Jemen – śmierć szefa 

zamachowców odpowiedzialnego za zamach na niszczyciel USS 

„Cole” z 2000 r. (4 I). Utworzenie Ukraińskiego Kościoła 

Prawosławnego – decyzja Bartłomieja I, ekumenicznego patriarchy 

Konstantynopola (5 I). 30 zabitych w zawalonej kopalni złota w płn-

wsch. Afganistanie; 126 ofiar burzy na Filipinach; rezygnacja króla 

Malezji MUHAMMADA V (6 I). Nieudany wojskowy zamach stanu 

w Gabonie; 816 aresztowanych demonstrantów w antyrządowych 

protestach w Sudanie od grudnia 2018 r. (7 I). 4 ofiary kolizji 

pociągów w Pretorii (620 rannych); wycofanie się Brazylii z paktu 

ONZ na rzecz migracji; zarejestrowanie największej do tej pory 

kolizji asteroidy z asteroidą w historii (asteroida 6478 Gault o 

średnicy 5 km kontra asteroida o średnicy 500 m) – (8 I). Stosunki 

Iran-Izrael: przyznanie się byłego izraelskiego min. GONENA 

SEGEVA do szpiegowania na rzecz Iranu (9 I). 57 zabitych w ataku 

talibów w Afganistanie; atak dronów Houthi na bazę lotniczą Al-

Anad w Jemenie – śmierć 6 żołnierzy; Wenezuela: ogłoszenie stanu 

wyjątkowego przez przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego 

JUANA GUAIDO  i wobec przejęcia władzy w kraju kolejny raz 

przez MADURO (10 I). 2 zabitych w zamachu bombowym w Al-

Kaim w Iraku; wypadek autobusu we wsch. Kubie – 7 ofiar i 33 

rannych; ogłoszenie się prezydentem tymczasowym Wenezueli przez 

GUAIDO (11 I). Eksplozja gazu w paryskiej piekarni – 4 ofiary        

i 40 rannych; zawalenie się kopalni węgla w Shenmu (21 zabitych); 

17 ofiar w pożarze kliniki rehabilitacyjnej w Guayaquil w 

Ekwadorze; kryzys rządowy na Tajwanie (12 I). Zamach na 
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prezydenta Gdańska, PAWŁA ADAMOWICZA na scenie WOŚP w 

Gdańsku (13 I). 4 ofiary zamachu bombowego w Kabulu; 15 ofiar 

rozbicia się samolotu pasażerskiego w Karaj w Iranie; strajk 31 tys. 

nauczycieli w Los Angeles (14 I). Atak terrorystów na hotel Dusit    

w Nairobi; uniewinnienie LAURENTA GBAGBO przez MTK; 

największa porażka premiera w historii Wlk. Brytanii – przegrane 

głosowanie MAY w sprawie brexitu w parlamencie (15 I). 19 

zabitych w wyniku walk z dżihadystami w Manbidż w Syrii; atak 

terrorystyczny w regionie Menaka w Mali – 20 ofiar; masakra w 

Port-au-Prince w Haiti (21 zabitych); kryzys rządowy w Grecji w 

związku ze sporem o nazewnictwo Macedonii (16 I). Zamach 

bombowy w Bogocie – 20 ofiar; zastrzelenie ghańskiego 

dziennikarza śledczego AHMEDA HUSSEINA-SUALE’A w Akrze 

(17 I). Zamach bombowy w bazie Tahrir al-Sham w Idlib – 15 ofiar; 

zasadzka terrorystów Al-Shabaab w Somalii na żołnierzy etiopskich 

– 57 ofiar; wybuch rurociągu Tlahuelilpan w Hidalgo (Meksyk) – 

135 ofiar, 8 rannych (18 I). Kryzys rządowy w Burkina Faso; kryzys 

prezydencki w Dem. Rep. Konga (19 I). 10 zabitych w walkach w 

regionie Kidal w Mali; przywrócenie stosunków dyplomatycznych 

między Czadem a Izraelem (20 I). Atak talibów na Majdan Shar w 

Afganistanie – 126 ofiar; zaginięcie samolotu Piper PA-46 Malibu 

lecącego z Nantes do Cardiff; 11 zabitych w pożarze 2 statków w 

Cieśn. Kerczeńskiej (21 I). Starcia izraelsko-palestyńskie w Strefie 

Gazy (1 ofiara); wypadek drogowy w Lasbela w Pakistanie – 28 

ofiar (22 I). Strzelanina w oddziale SunTrust Banks w Sebring na 

Florydzie – 5 ofiar; przysięga GUAIDO na prezydenta Wenezueli 

uznana przez USA i Kanadę; zerwanie stosunków dyplomatycznych 

z USA przez rząd MADURO (23 I). Pielgrzymka FRANCISZKA do 

Panamy (23-27 I). Rekord ciepła w Australii – Adelaide 46,6 stopni 

Celsjusza (24 I). FELIX TSHISEKEDI prezydentem Dem. Rep. 

Konga (do dzisiaj). 18 ofiar ataku na uczestników ceremonii 

pogrzebowej w Ippy (Środkowa Afryka); katastrofa tamy 

Brumadinho w Brazylii – 248 ofiar; powodzie w płd. Sulawesi –     

68 ofiar; zatwierdzenie zmiany nazwy Macedonii na Macedonię 

Płn. przez parlament Grecji stosunkiem głosów 153:146 (25 I). 15 

zabitych w wypadku drogowym w Arequipa w Peru (26 I). Zamach 

bombowy na katedrę w Jolo na Filipinach – 20 zabitych; 15 

zabitych w osuwisku w Abancay w Peru (27 I). Atak Boko Haram   

na miasto Rann w Nigerii – 60 zabitych; zamach na rynku w Mokha 

w Jemenie – 7 ofiar (28 I). Atak talibów na pakistańskie Loralai –   

9 zabitych; rekordowe niskie temperatury w Minneapolis, Detroit, 

Chicago i Milwaukee dochodzące do -48 stopni Celsjusza (29 I).    

28 ofiar wywrócenia się dwóch łodzi przewożących imigrantów       

u wybrzeży Dżibuti (30 I). Uznanie GUAIDO za tymczasowego 

prezydenta Wenezueli przez Parlament Europejski; recesja we 

Włoszech (31 I). ABDULLAH PAHANG królem Malezji (do dzisiaj). 

21 ofiar fali zimna w stanach USA; zawieszenie USA w traktacie o 

siłach nuklearnych średniego zasięgu z 1987 r. (1 II). Zamach 

terrorystyczny w Patikul na Sulu (Filipiny), śmierć 8 osób; Rosja: 

wycofanie się z traktatu o siłach nuklearnych średniego zasięgu           
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z 1987 r. (2 II). Pielgrzymka FRANCISZKA do Zjednoczonych 

Emiratów Arabskich (3-5 II), pierwsza w historii wizyta papieska   

na Płw. Arabskim. NAYIB BUKELE prezydentem Salwadoru (do 

dzisiaj). Zamach bombowy w Mogadiszu – 11 ofiar; upadłość 

niemieckich linii lotniczych Germania; uznanie władzy GUAIDO    

w Wenezueli przez Wlk. Brytanię, Niemcy, Portugalię i Hiszpanię   

(4 II). Ponad 40 ofiar w trzech zamachach bombowych na terenie 

Afganistanu; zabicie 146 dżihadystów podczas operacji Burkinabe 

w Maghrebie; porozumienie pokojowe w Środkowej Afryce – 

zakończenie walk w RŚA; pożar w bloku mieszkalnym w Paryżu – 

10 ofiar (5 II). Zawalenie się budynku mieszkalnego w Stambule – 

14 ofiar; blokada pomocy humanitarnej dla Wenezueli od Kolumbii 

przez MADURO (6 II). Wybuch gazu w kopalni węgla w RPA 

(Middelburg); napięcie w stosunkach francusko-włoskich wobec 

trwającego ruchu żółtych kamizelek (7 II). Pożar w obozie 

treningowym klubu Flamengo w Rio de Janeiro – 10 ofiar; Grecja: 

ratyfikacja protokołu akcesyjnego Macedonii Płn. do NATO (8 II). 

Kampania GoFundMe w celu lokalizacji i odzyskania ciała znanego 

piłkarza EMILIANO SALI (9 II). Ok. 380 duchownych świeckich i 

ochotników z kościołów baptystycznych wiarygodnie oskarżonych o 

wykorzystywanie seksualne w USA; nowe świadczenia dla rodzin z 

tytułu podatków i pożyczek na Węgrzech (10 II). Przejęcie kontroli 

nad polem naftowym El Sharara przez libijski rząd z Tobruku; 

umowa handlowa Wlk. Brytanii ze Szwajcarią; tragedia szkolna w 

Stołpcach na Białorusi – 2 ofiary (11 II). Atak talibów w Pakistanie 

– 4 zastrzelonych policjantów; 17 zabitych w pożarze hotelu w 

Delhi; oficjalna zmiana nazwy Macedonia na Macedonia Płn.; 

początek procesu przywódców katalońskich w Hiszpanii (12 II). 

Zamach terrorystyczny w płd-wsch. Iranie – 27 ofiar (13 II). Atak 

samobójczy na konwój wojskowy w Dżammu i Kaszmirze – 46 ofiar; 

poddawanie się bojowników Państwa Islamskiego w Syrii – 

ostatnim punktem oporu Baghuz (14 II). 130 zabitych w Kadunie 

wobec ataku terrorystów; uznanie Ainów za rdzenną ludność w 

Japonii wg ustawy (15 II). Przejęcie kontroli nad Baghuz przez 

syryjską opozycję; 15 ofiar walk na Płw. Synaj wobec ataku sił 

dżihadystów; zamach Boko Haram w Maiduguri w Nigerii – 8 ofiar; 

32 zabitych w ataku talibów w Kandaharze w Afganistanie (16 II). 

Upadłość brytyjskich linii lotniczych Flybmi; pożar slumsów w 

Chittagong w Bangladeszu – 9 ofiar (17 II). Dwukrotny wybuch w 

Idlib w Syrii – 24 ofiary; anulowanie szczytu Grupy Wyszehradzkiej 

i Izraela wobec stanowiska Polski (18 II). 16 zabitych w walkach na 

Płw. Synaj wobec operacji wojsk egipskich (19 II). 80 zabitych w 

wyniku pożaru w Dhace w Bangladeszu; zamknięcie granicy 

morskiej Wenezueli z Aruba, Curacao i Bonaire (20 II). Zamknięcie 

granicy Wenezueli z Brazylią; strajk generalny w Katalonii wobec 

początku procesu przywódców niepodległości tego terytorium      

(21 II). Ogłoszenie rocznego stanu wyjątkowego w Sudanie (22 II). 

Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Kolumbią przez Wenezuelę 

(23 II). Udaremnienie zamachu na samolot w Dubaju; stan 

wyjątkowy w Tennessee (24 II). Nalot amerykański na pozycje 
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bojowników Al-Shabaab – 35 ofiar; spór o Wyspy Czagos między 

Mauritiusem a Wlk. Brytanią (25 II). Incydent na granicy Indii i 

Pakistanu – nalot na Balakot; skazanie kardynała GEORGE’A 

PELLA za napaść seksualną w katedrze w Melbourne (26 II). Nalot 

pakistański na indyjską prowincję Dżammu i Kaszmir; wycofanie 

się Ukrainy z Konkursu Piosenki Eurowizji; wypadek pociągu w 

Kairze – 25 ofiar; szczyt TRUMP-KIM JONG UN w Hanoi bez 

przełomu we wzajemnych stosunkach (27 II). 29 ofiar w 3 atakach 

bombowych w Mogadiszu; weto Rosji i ChRL wobec propozycji 

uchwały w sprawie Wenezueli w RB ONZ (28 II). Początek wizyty 

KIM DZONG UNA w Wietnamie; 8 ofiar wypadku autobusu na 

autostradzie Qom-Teheran (1 III). Wymiana ognia w Dżammu i 

Kaszmirze między armią Indii a Pakistanu – 6 ofiar cywilnych       

(2 III). 23 ofiary tornada w stanie Alabama (3 III). Ogłoszenie 

papieża FRANCISZKA o otwarciu archiwów pontyfikatu papieża 

PIUSA XII od 2020 r.; 4 ofiary upadku śmigłowca w Kenii (4 III). 

Odkrycie urządzeń wybuchowych na lotnisku Heathrow w Londynie 

(5 III). Pozwanie rządu USA przez koncern Huawei (6 III). Awaria 

energii elektrycznej w Caracas jak i awarie w 18 z 23 stanów 

Wenezueli (7 III). 25 zabitych w wypadku drogowym w Chiapas      

w Meksyku (8 III). Atak powstańców arakańskich na wioskę w 

stanie Rakhine – 9 ofiar; KANE TANAKA – obecnie najstarszym 

człowiekiem na świecie – 116 lat i 67 dni; kryzys rządowy w Peru   

(9 III). 157 zabitych w katastrofie lotniczej etiopskiego samolotu 

pasażerskiego; demonstracje w Moskwie, Chabarowsku oraz 

Woroneżu przeciwko internetowym ograniczeniom (10 III). Nowa 

ofensywa demokratycznych sił syryjskich wokół Baghuz; ocieplenie 

stosunków iracko-irańskich wobec wizyty prezydenta Iranu w Iraku; 

kryzys rządowy w Algierii (11 III). Zatonięcie tankowca „Grande 

America” w Zat. Biskajskiej we Francji – wyciek 2 200 t; decyzja o 

moratorium na karę śmierci w Kalifornii; odrzucenie umowy o 

brexicie przez parlament Wlk. Brytanii (12 III). Ostrzał prowincji 

Idlib w Syrii – 15 ofiar; upadek budynku w Lagos – 10 zabitych; 

111 zamkniętych szkół w Malezji z powodu zatrucia; atak na szkołę 

w Suzano (Brazylia) – 8 ofiar (13 III). Atak rakietowy ze Strefy 

Gazy w kierunku Izraela przechwycony przez anty-broń (14 III). 

Ataki terrorystyczne na meczety w Christchurch (50 ofiar, 50 osób 

rannych); skandal w firmie Volkswagen w związku z emisją oleju 

napędowego; antyprezydenckie protesty w Algierii (15 III). Pożar    

w obozie uchodźców w Nigerii – 8 ofiar; demonstracje przeciwko 

procesowi przywódców Katalonii w Madrycie (16 III). 113 ofiar 

powodzi w prowincji Papua w Indonezji; cyklon Idai w Mozambiku 

– ofiary w tysiącach (17 III). 3 ofiary i 9 rannych w Utrechcie w 

wyniku aktu terroru (18 III). Pokonanie oddziałów dżihadystów na 

obrzeżach Baghuz; rezygnacja prezydenta NAZARBAJEWA w 

Kazachstanie (19 III). KASSIM-JOMART TOKAJEW prezydentem 

Kazachstanu (do dzisiaj). Zmiana nazwy stolicy Kazachstanu – 

Astany na Nursułtan (20 III). 6 ofiar zamachów bombowych w 

Kabulu; 103 ofiary zatonięcia promu na rz. Tygrys w Mosulu; 

eksplozja w zakładach chemicznych w Yancheng – 64 zabitych; 
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aresztowanie byłego prezydenta Brazylii, TEMERA w sprawie 

korupcji; zaostrzenie przepisów dot. broni w Nowej Zelandii        

(21 III). 23 zabitych w ataku Boko Haram w Dangdala w Czadzie; 

zderzenie czołowe autobusów w Kintampo w Ghanie – 50 ofiar      

(22 III). Ogłoszenie zdobycia ostatniego terytorium Państwa 

Islamskiego przez demokratyczne siły syryjskie; 160 ofiar w ataku 

na wioski Ogossagou i Welingara w Mali; zamach bombowy w 

stolicy Somalii, Mogadiszu – 5 ofiar (23 III). Nalot amerykański w 

Afganistanie – 13 ofiar; rosyjski sprzęt wojskowy na lotnisku w 

Caracas; uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela przez Rumunię i 

Honduras; demonstracje nauczycieli w Rabacie (24 III). 7 rannych 

w ataku rakietowym w Mishmeret w Izraelu, odwet izraelski w 

Strefie Gazy; powodzie w Iranie – 21 zabitych w ok. Shiraz; uznanie 

Wzgórz Golan za suwerenne terytorium Izraela przez USA – 

potępienie ze strony Syrii (25 III). Nalot powietrzny w płn-zach. 

Jemenie – 7 ofiar; stan wyjątkowy w hr. Rockland w stanie Nowy 

Jork z powodu epidemii odry (26 III). Wyrok 3 lat i 9 msc więzienia 

dla byłego prezydenta Argentyny, MENEMA za sprzedaż gruntu 

rządowego; 8 opcji brexitu wg MAY w Wlk. Brytanii (27 III). 11 

ofiar zamachu bombowego w Mogadiszu; 18 zabitych w wypadku 

drogowym w Gwatemali; 25 ofiar w pożarze budynku w Dhace; 

pozbawienie funkcji publicznej przez 15 lat JUANA GUAIDO w 

Wenezueli (28 III). Legalizacja małżeństw homoseksualnych na 

Kajmanach (29 III). Pielgrzymka FRANCISZKA do Maroka        

(30-31 III). Nieudany zamach na wiceprezydenta Afganistanu 

ABDULA RASHIDA DOSTUMA w prowincji Jowzjan; zaostrzenie 

przepisów za homoseksualizm w Brunei mimo krytyki światowej 

opinii publicznej; 32 ofiary powodzi w zach. Afganistanie; USA: 

zaprzestanie pomocy finansowej dla Salwadoru, Hondurasu oraz 

Gwatemali (30 III). Burze w Nepalu – 30 ofiar; potępienie ChRL 

przez Tajwan po incydencie powietrznym; krytyka stanowiska USA 

w sprawie Wzgórz Golan przez Ligę Arabską (31 III). 30 zabitych 

strażaków w wyniku zmiany wiatru w pożarze lasu w płd-zach. 

Chinach (1 IV). Otwarcie środka szkoleniowego dla śmigłowców w 

Wenezueli przez Rosję; rezygnacja ABDELAZIZA BOUTEFLIKI    

ze stanowiska prezydenta Algierii pod naciskiem opinii publicznej 

(2 IV). Ofensywa Libijskiej Armii Narodowej w zach. części Libii     

w kierunku Trypolisu; rezolucja o zakończeniu amerykańskiego 

wsparcia dla koalicji saudyjskiej w wojnie w Jemenie (3 IV). 

Zdobycie Gharyan przez siły opozycji libijskiej; wyburzanie krzyży 

buldożerami w grobach Kuropaty k/Mińska; legalizacja uprawy 

konopi indyjskich na Guam (4 IV). GEORGE VELLA prezydentem 

Malty (do dzisiaj). Dotarcie oddziałów opozycji libijskiej do stolicy, 

Trypolisu i przejęcie przez nich lotniska, odezwa USA, Francji, Wlk. 

Brytanii i Włoch do zakończenia ofensywy przez wojska opozycji 

libijskiej (5 IV). Zamieszki w obozie dla uchodźców w Diavata        

w Grecji (6 IV). Zamach bombowy w Maiduguri – 3 ofiary, 33 

osoby ranne; krajowa awaria prądu w Sudanie (7 IV). Protesty 

przeciw okrucieństwu wymierzonemu zwierzętom w Melbourne      

(8 IV). Zamach bombowy w Sheikh Zuweid w Egipcie – 4 ofiary; 
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krwawe zamieszki w Sudanie (14 zabitych w protestach przeciwko 

prezydentowi); upadek domu towarowego Debenhams w Wlk. 

Brytanii (9 IV). Opóźnienie brexitu do 31 października 2019 r. na 

mocy ugody Wlk. Brytanii z UE; MFW: odmowa dostępu dla 

Wenezueli do swoich finansów; pierwsze w historii zdjęcie czarnej 

dziury (10 IV). Wojskowy zamach stanu w Sudanie – ustąpienie 

prezydenta AL-BASZIRA; aresztowanie ASSANGE’A po wycofaniu 

prawa dla niego do ekwadorskiego azylu; rozbicie się izraelskiego 

lądownika Beresheet na powierzchni Księżyca (11 IV). 21 ofiar 

zamachu bombowego w Kwecie w Pakistanie; zawalenie się 2 

budynków w Rio de Janeiro – 9 ofiar (12 IV). Scaled Composites 

Stratolaunch – samolot o największej rozpiętości skrzydeł (13 IV). 

Tornada w płd. stanach USA – 8 ofiar, spotkanie libijskiego feldm. 

HAFTARA z prezydentem Egiptu, EL-SISI w sprawie wojny 

domowej w Libii (14 IV). Pożar katedry Notre Dame w Paryżu – 

częściowe zniszczenie świątyni (15 IV). Weto TRUMPA wobec 

zakończenia amerykańskiego wsparcia dla Arabii Saudyjskiej w 

wojnie w Jemenie; 5 ofiar w ataku na kompleks mieszkalny w Jinju 

w Korei Płd. (16 IV). 29 ofiar w wypadku autobusu na Maderze; 

zastrzelenie się byłego prezydenta Peru, GARCII oskarżonego o 

korupcję (17 IV). 14 zabitych w ataku na autobus w Makranie; 

zawalenie się muru w Empangeni w RPA (13 ofiar); kryzys rządu w 

Burkinie Faso (18 IV). Zapadnięcie się domu w Langley w Kanadzie 

– 40 rannych; strzelanina w barze Minatitlan w Veracruz – 13 ofiar, 

4 rannych (19 IV). Atak talibów na min. komunikacji Afganistanu – 

7 ofiar; starcia w Syrii – zabicie 50 żołnierzy syryjskich przez 

oddziały dżihadystów (20 IV). Eksplozje w kościołach i hotelach na 

Sri Lance – śmierć 359 osób, 500 rannych; starcia w Zulfi w Arabii 

Saudyjskiej – 4 ofiary; zaatakowanie bazy wojskowej w Guire w 

Mali przez dżihadystów (10 ofiar) – (21 IV). 16 ofiar w trzęsieniu 

ziemi na Luzon (22 IV). Odpowiedzialność Państwa Islamskiego za 

zamachy na kościoły na Sri Lance (23 IV). Powodzie w Durbanie – 

60 ofiar (24 IV). WOŁODYMYR ZELENSKI prezydentem Ukrainy 

(do dzisiaj). Ustawa językowa na Ukrainie – język ukraiński 

jedynym językiem urzędowym (25 IV). 17 ofiar wybuchu metanu     

w Ługańskiej Rep. Lud. (26 IV). 4 ofiary upadku żurawia w Seattle; 

strzały w synagodze w Poway w Kalifornii – 1 ofiara (27 IV). 

Szturm kościoła w prowincji Soum w Burkinie Faso – 6 ofiar; Indie:     

272 ofiary wskutek przemęczenia liczeniem mln kart do głosowania     

(28 IV). Atak terrorystyczny na pozycje armii syryjskiej pod Aleppo, 

17 ofiar i 30 rannych; 31 ofiar w ulewnych deszczach na wyspach 

Indonezji (29 IV). Abdykacja cesarza AKIHITO w Japonii; pierwsza 

od ponad 200 lat (30 IV). NARUHITO cesarzem Japonii (do 

dzisiaj). 16 ofiar eksplozji min lądowych w dzielnicy Gadchiroli w 

stanie Maharasztra; skazanie ASSANGE’A na 50 tygodni więzienia 

w Wlk. Brytanii; ustawa o suwerenności internetowej w Rosji (1 V). 

Ewakuacja 800 tys. ludzi z indyjskiego stanu Odisha (Orissa)           

w związku z cyklonem Fani (2 V). 8 ofiar cyklonu Fani w Indiach     

(3 V). Atak dżihadystów na siły libijskie w Sabha – 9 ofiar; 

wystrzelenie kilku pocisków krótkiego zasięgu przez KRL-D z terenu 
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wokół Wonsan; naloty izraelskie na Strefę Gazy – oburzenie Turcji 

wobec uderzeń w biuro Tureckiej Agencji Prasowej Anadolu Ajansi; 

4 ofiary ataku Kurdów na bazę turecką w Iraku (4 V). 2 ofiary 

ataków rakietowych Hamasu na Izrael, odwetowe uderzenia 

izraelskie – śmierć 23 Palestyńczyków; atak talibów na komendę 

policji w Puli Khumri w Afganistanie (13 ofiar, 55 rannych); pożar 

rosyjskiego samolotu pasażerskiego w Moskwie – 41 ofiar; Brunei: 

przedłużenie moratorium na karę śmierci za homoseksualizm (5 V). 

Pielgrzymka FRANCISZKA do Bułgarii i Macedonii Płn. (5-7 V). 

LAURENTINO CORTIZO prezydentem Panamy (do dzisiaj). 

STEWO PENDAROWSKI prezydentem Macedonii Płn. (do dzisiaj) 

Ofensywa syryjskich sił rządowych w płn. prow. Hama i Idlib; 58 

ofiar eksplozji cysterny z paliwem w Niamey (6 V). Strzelanina w 

więzieniu Pavon k/Gwatemali – 7 ofiar; zestrzelenie myśliwca 

Mirage nad Trypolisem; ułaskawienie 2 dziennikarzy Reuters w 

Myanmarze (7 V). 11 zabitych w zamachu bombowym w Lahore; 

przejęcie Kafr Nabudah przez syryjskie siły rządowe; atak talibów 

na biuro Counterpart International w Kabulu – 9 ofiar; prawo o 

karaniu szpiegów z ChRL dożywotnim więzieniem i nawet karą 

śmierci na Tajwanie; częściowe wycofanie się Iranu z umowy           

z Wlk. Brytanią, ChRL, Rosją, Niemcami, Francją i UE dot.  

rozwoju programu nuklearnego (8 V). Kolejny test broni rakietowej              

w KRL-D; literówka w 46 mln nowych banknotów Australii o 

wartości 50 dol.; zamach na argentyńskiego kongresmena 

HECTORA ENRIQUE OLIVARESA w Buenos Aires; zatrzymanie 

zastępcy GUAIDO, EDGARA ZAMBRANO w Wenezueli i 

umieszczenie go w więzieniu (9 V). Akcja komandosów w płn. części 

Burkina Faso – odbicie zakładników; atak na kopalnię węgla w 

Islamabadzie – 5 ofiar; walki talibów w płn-zach. Afganistanie –    

12 ofiar; początek obecności Ubera na nowojorskiej giełdzie (10 V). 

Wycofanie się sił Huti z Al-Hudajda, As-Salif i Ras Isa na mocy 

układu o zawieszeniu broni zawartego z ONZ; atak talibów na hotel 

w Gwadar – 4 ofiary (11 V). Spalenie kościoła i zabicie 6 osób 

przez terrorystów w Dablo w Burkina Faso (12 V). 4 zabitych         

w zderzeniu samolotów w pobliżu Ketchikan na Alasce; ChRL: 

zwiększenie taryf z 10 do 25% na import towarów o wartości 

60 000 000 000 dol z USA (13 V). Spotkanie sekr. stanu USA 

MIKE’A POMPEO z PUTINEM w sprawie możliwej ingerencji 

Rosji w wybory prezydenckie w 2020 r. (14 V). Walki na granicy 

Mali z Nigrem z dżihadystami – 17 ofiar; zawieszenie misji 

szkoleniowej przez Niemcy i Holandię w Iraku (15 V). Śmierć 45 

bojowników i 5 egipskich żołnierzy w strzelaninie na Płw. Synaj     

(16 V). Zniesienie ceł na stal i aluminium z Kanady i Meksyku przez 

USA; legalizacja małżeństw homoseksualnych na Tajwanie; ustawa 

o równości i zakazie dyskryminacji ze względu na orientację 

seksualną i tożsamość płciową w USA (17 V). Rozbicie samolotu 

Piper PA-32 u wybrzeży Hondurasu – 5 ofiar; kryzys rządowy w 

Austrii (18 V). 14 rannych w eksplozji bomby blisko autobusu w 

Gizie; 11 zabitych w strzelaninie w barze w Belem w Brazylii; 

wzrastające napięcie polityczne w stosunkach Arabii Saudyjskiej z 
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Iranem (19 V). Pożar w więzieniu w Vahdat w Tadżykistanie – 32 

ofiary; przechwycenie 4 rosyjskich bombowców strategicznych                

i 2 samolotów myśliwskich przez amerykańskie samoloty F-22              

u wybrzeży Alaski; redefinicja systemu pomiaru SI (20 V). 11 ofiar 

zamachu w okręgu Tirap w stanie Arunachal Pradesh w Indiach; 

legalizacja prawa do kompostowania ludzi w stanie Waszyngton  

(21 V). Ujęcie 8 ukraińskich żołnierzy przez separatystów z 

Donbasu; 9 ofiar zamachu bombowego w Mogadiszu; 12 ofiar 

nalotów na wioskę Maarat al-Nu’man i Maarat Herma w prow. 

Idlib w Syrii; starcia w Dżakarcie – 6 ofiar, ponad 200 rannych       

(22 V). Pakiet pomocowy o wartości 16 000 000 000 dolarów dla 

rolników amerykańskich dotkniętych wojną handlową USA-ChRL; 

zmiana statusu autonomii dla Polinezji Francuskiej (23 V). USA: 

wysłanie 1,5 tys. żołnierzy i wyrzutni Patriot do Zat. Perskiej; atak 

bombowy w Lyonie – 13 rannych od bomby ze śrubami; zamachy 

terrorystyczne w meczecie w Kwecie – 3 ofiary; w meczecie w 

Kabulu – 3 ofiary; zamieszki w więzieniu w Acarigua w Wenezueli – 

23 ofiary; pożar w Suracie w Indiach (20 ofiar); dymisja premier 

MAY w Wlk. Brytanii (24 V). Zatonięcie łodzi na jez. Mai-Ndombe 

w Dem. Rep. Konga – 45 ofiar (25 V). Wybuchy bomb w stolicy 

Nepalu, Kathmandu – 4 ofiary; zamach bombowy w Niniwie w 

Iraku – 5 ofiar; atak Boko Haram w pobliżu płn. brzegu jez. Czad – 

5 zabitych; kolejny atak na kościół w płn. części Burkina Faso –       

4 ofiary; kryzys rządowy w Papui-Nowej Gwinei (26 V). 55 ofiar        

z powodu uduszenia w więzieniach w Manaus (27 V). Napad w 

Kawasaki na autobus z dziećmi – 2 ofiary, 17 rannych; areszt dla 

byłego burmistrza Teheranu MOHAMMADA-ALI NAJAFA             

za dokonanie morderstwa żony (28 V). Zatonięcie węgierskiego 

statku wycieczkowego „Hableany” na Dunaju w Budapeszcie – 7 

ofiar (29 V). 6 zamachów bombowych w Kirkuku – 5 ofiar oraz 20 

rannych; zamach samobójczy w Kabulu – 6 zabitych; wzrost taryfy 

importowej na towary meksykańskie w USA z 5 do 25% w ciągu 

kilku miesięcy (30 V). Zamach bombowy talibów w Afganistanie –     

4 ofiary; ewakuacja 10 tys. osób z prowincji Alberta w Kanadzie z 

powodu pożaru; strzelanina w Virginia Beach – 13 ofiar (31 V). 

Pielgrzymka FRANCISZKA do Rumunii (31 V-2 VI). Samobójczy 

zamach bombowy w Afganistanie – 8 zabitych; zamieszki w stolicy 

Hondurasu, Tegucigalpie – podpalenie ambasady USA; trzęsienie 

ziemi w Korczy w płd-wsch. Albanii – zniszczenie ok. 100 domów; 

protesty wobec władzy armii w Chartumie – 1 ofiara, 100 rannych    

(1 VI). Zamach bombowy w Rakka w Syrii – 10 ofiar; naloty lotn. 

izraelskiego na Wzgórza Golan – 10 ofiar (wskutek ostrzału przy 

użyciu rakiet od strony Syrii); zamach bombowy w Azaz – 21 

zabitych; zamknięcie ambasady Kanady w Wenezueli; przeprosiny 

dla Romów w imieniu Kościoła Katolickiego wygłoszone przez 

papieża FRANCISZKA (2 VI). Zamach bombowy w Kabulu – pięć 

ofiar; sto zabitych w walkach w Chartumie; upadek indyjskiego 

samolotu An-32 w okolicach Assam – 13 ofiar; strzelanina w 

Trypolisie – 4 ofiary (3 VI). Ograniczenia dot. amerykańskich 

podróży na Kubę; strzelanina w Darwin – 4 ofiary; demonstracje   
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w Hongkongu w 30. rocznicę protestów na placu Tiananmen (4 VI). 

Naloty rosyjskie w Syrii – 5 ofiar w Kansafra w prow. Idlib; nowa 

polityka na YouTube zakazująca mowy nienawiści i nękania (5 VI). 

75. rocznica D-Day – spotkanie MACRON-MAY-TRUDEAU-

TRUMP w Normandii; zawieszenie członkostwa Sudanu w Unii 

Afrykańskiej za politykę państwa wobec demonstrujących (6 VI). 

120 ofiar w płn-zach. prow. Hama w Syrii wobec ofensywy sił 

rządowych; zwrot 3 artefaktów pochodzących z XI-XV w. Peru przez 

Francję; 17 ofiar wypadku autobusu w Dubaju; incydent morski 

między Rosją a USA na Morzu Filipińskim; porozumienie USA-

Meksyk w sprawie migracji (7 VI). Śmierć ABDULA BASETA AL-

SAROUTA „pieśniarza rewolucji syryjskiej” i byłego bramkarza 

reprezentacji Syrii z powodu ran na wojnie (8 VI). Rozwiązanie 

parlamentu w Mołdawii; pierwszy w historii triumf w finale Ligi 

Narodów 2018-2019 w piłce nożnej (Portugalia); zawalenie się 

żurawia w budynku mieszkalnym w Dallas (9 VI). Atak plemienia 

Fulani na miasto Sangha w Mali – 95 ofiar; napad Boko Haram     

na Darak w Kamerunie – 21 ofiar; dokument watykański pt. 

„Mężczyzna i kobieta, którą stworzył” – krytyka teorii płci jako 

bardziej złożonej i wymierzona przeciw LGBT (10 VI). Zakaz 

produkcji i dystrybucji azbestu w Kolumbii; dekryminalizacja 

homoseksualizmu w Botswanie (11 VI). Ataki Huti na halę lotniska 

Abha w Arabii Saudyjskiej – 26 rannych; 5 ofiar w Dżammu i 

Kaszmir w okręgu Anantnag; 1400 ofiar epidemii Ebola w Dem. 

Rep. Konga od sierpnia 2018 r.; legalizacja jednopłciowych 

małżeństw w Ekwadorze (12 VI). Incydent w Zat. Omańskiej – 

uszkodzenie i porzucenie 2 tankowców, norweskiego i japońskiego 

wskutek irańskiego ataku, obwinienie Iranu za atak na oba statki 

przez USA; 11 ofiar w Dżalalabadzie w Afganistanie (13 VI). 61 

ofiar w powodzi w płd. i centralnej części Chin (14 VI). Zamach 

bombowy  w Somalii – 12 ofiar; japońska mediacja w spór Iran-

USA (15 VI). ZUZANA CAPUTOVA prezydentem Słowacji (do 

dzisiaj). Wymiana ognia w prow. Idlib między armią syryjską i 

turecką; 12 ofiar ataku moździerzowego w okolicach Aleppo; 160 

zabitych podczas ataków plemion w Dem. Rep. Konga; 34 ofiary w 

stanie Zamfara w Nigerii (16 VI). 30 zabitych w zamachach 

bombowych w Konduga w Nigerii; śmierć byłego prezydenta 

Egiptu, MORSI podczas rozprawy sądowej; 12 zabitych w wypadku 

autobusu w zach. Jawie w Indonezji (17 VI). 41 ofiar ataku na 

wioski Dogonów w Yoro i Gangafani w Mali; deportacja 

wenezuelskich uchodźców do Cucuty przez Kolumbię (18 VI). 

Raport ONZ: ponad 5 mln Wenezuelczyków opuści kraj przed 

końcem roku, ponad 20% wniosków o azyl na świecie pochodzi od 

Wenezuelczyków (19 VI). Strzelanie do amerykańskiego drona z 

powodu naruszenia irańskiej przestrzeni powietrznej – napięcie        

w stosunkach Iran-USA; podjęcie decyzji o ataku odwetowym przez 

USA cofniętym przez TRUMPA; 44 ofiary wypadku autobusu w 

stanie Himachal Pradesh w Indiach; wizyta przywódcy ChRL,        

XI JINPINGA w KRL-D (20 VI). 10 ofiar w zamachu bombowym     

w Bagdadzie; 66 zatruć dzieci w Moquegua w Peru z powodu 
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instalacji urządzeń gazowych (21 VI). Nieudany zamach stanu w 

stanie Amhara w Etiopii, śmierć prezydenta reg. AMBACHEW 

MEKONNENA i szefa sztabu gen. SE’ARE MEKONNENA; upadek 

7-piętrowego budynku w Sihanoukville w Kambodży – 28 ofiar; 

ostrzeżenie Arabii Saudyjskiej wobec Iranu w kwestii zamknięcia 

Cieśniny Ormuz; ogłoszenie sankcji dla Iranu przez USA wobec 

nasilającego się kryzysu politycznego; plan USA dofinansowujący 

gospodarkę Palestyny o wartości 50 000 000 000 dol. (22 VI). 

Zasadzka na żołnierzy czadyjskich w wykonaniu terrorystów z Boko 

Haram – 37 ofiar; 22 ofiary w stanie Rakhine w Myanmarze; 

demonstracja antyrządowa w Pradze największa od czasów 

aksamitnej rewolucji 1989 r. (23 VI). 50 ofiar starć w Bahir Dar     

w Etiopii; śmierć min. obrony Peru, JOSE HUERTY z powodu 

zatrzymania akcji serca (24 VI). Atak dżihadystów na Arisz na Płw. 

Synaj – 4 ofiary, napad Boko Haram w stanie Borno w Nigerii – 22 

zabitych; zakaz sprzedaży e-papierosów w San Francisco (pierwsze 

miasto w USA); używanie obcej waluty w Zimbabwe uznane za 

karalne; pożar 32 000 akrów ziemi w Everglades na Florydzie; 

legalizacja uprawy konopi indyjskich w Illinois; certyfikaty dla par 

lesbijek, gejów, trans w japońskiej prefekturze Ibaraki (25 VI). 2 

ofiary w ataku talibów w prow. Wardak w Afganistanie; trzy ofiary 

napadu talibów w pakistańskim Beludżystanie (26 VI). Zamachy 

bombowe w Tunisie – 10 ofiar (27 VI). Zamach bombowy na Sulu 

na Filipinach – 6 zabitych; 100 ofiar starć w płn-zach. Syrii; 

wtargnięcie ponad 200 demonstrantów do ambasady Bahrajnu       

w Bagdadzie w formie protestu; 45,9 stopni Celsjusza we Francji; 

pożar 5000 ha prowincji Tarragona w Katalonii w Hiszpanii          

(28 VI). Porozumienie chińsko-amerykańskie na szczycie G20 w 

Osace; potępienie rządu Wenezueli przez Argentynę, Brazylię, Chile 

i Kanadę; oświadczenie MERKEL o stanie jej zdrowia (29 VI). 23 

ofiary w zamachach w prowincji Kandahar w Afganistanie; 10 ofiar 

starć w Sudanie; napad na trzy wioski Fulani w Mali; spotkanie 

TRUMP-KIM DZONG UN w Panmundżon, przekroczenie linii 38. 

równoleżnika przez TRUMPA – pobyt w KRL-D (30 VI). 40 ofiar w 

zamachu bombowym w Kabulu; opanowanie dystryktu Qush Tepa w 

afgańskiej prowincji Jowzjan przez talibów – śmierć ponad 50 

żołnierzy afgańskich; atak rakietowy Izraela na irańskie oraz 

syryjskie cele wojskowe w okolicach Damaszku i Homs (16 ofiar); 

omyłkowy syryjski atak rakietowy na płn. część Cypru; dekret o 

integracji armii w Iraku; wznowienie przez Japonię komercyjnego 

wielorybnictwa po ponad 30 latach; zakaz używania jednorazowych 

plastikowych toreb na zakupy w Nowej Zelandii; 16 ofiar wypadku 

w prowincji Tucuman w Argentynie; wzbogacenie uranu do 3,67% 

przez Iran ponad podpisane porozumienie z Zachodem; uznanie 

związków jednopłciowych przez prefekturę Ibaraki jako pierwszą w 

Japonii (1 VII). 18 ofiar ataku dżihadystów w Inates w Nigrze; atak 

libijskiej armii narodowej w okolicach Trypolisu – 53 ofiary; pożar 

na okręcie podwodnym Losharik Marynarki Wojennej Rosji – 14 

ofiar; 18 zabitych w pożarach w płd-wsch. Syberii (2 VII). 5 ofiar w 

zamachu bombowym w Dżammu i Kaszmir; odkrycie grobu z ponad 
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200 ciałami w Rakka w Syrii; 1 ofiara erupcji wulkanu Stromboli 

we Włoszech; przewrócenie łodzi rybackiej u wybrzeży Hondurasu – 

26 ofiar (3 VII). Pogorszenie się stosunków serbsko-kosowskich – 

zakaz wjazdu urzędnikom serbskim do Kosowa (4 VII). Zamach 

bombowy w tureckim Reyhanli – 3 ofiary; 14 zabitych w atakach 

talibów w prowincji Faryab w Afganistanie; porozumienie w 

Sudanie nt. podziału władzy na okres przejściowy (5 VII). 7 ofiar w 

Nangade w Mozambiku; 23 zabitych w wybuchu gazu w centrum 

handlowym w Plantation na Florydzie (6 VII). Zamach bombowy w 

afgańskiej prow. Ghazni – 14 ofiar; plan rozpoczęcia wzbogacania 

uranu powyżej limitu z porozumienia z 2015 r. przez Iran (7 VII). 

Plany stworzenia strefy wolnego handlu obejmującej całą Afrykę; 

częściowe wycofanie się sił ZEA z Jemenu (8 VII). Dekret o uznaniu 

Hezbollahu za organizację terrorystyczną w Argentynie (9 VII). 

Napad na wioskę w prowincji Hela w Papui-Nowej Gwinei – 16 

ofiar (10 VII). Zamach bombowy w Benghazi – 4 ofiary; wybuch 

bomby w syryjskim Afrin – 11 zabitych, kolejna zdetonowana bomba 

w Kamiszli w Syrii (11 ofiar); stan wyjątkowy w Luizjanie z powodu 

opadów; 7 ofiar gwałtownej burzy w Salonikach (11 VII). 26 ofiar 

zamachu na hotel Asasey w somalijskim Kismayo; 9 zabitych w 

zamachu w afgańskiej prowincji Nangarhar (12 VII). 17 ofiar w 

wyniku ulewnego deszczu, powodzi i osuwisk w Nepalu  (13 VII). 

Katastrofa lotnicza blisko Umea w Szwecji – 9 ofiar (14 VII). 

Operacja policji włoskiej przeciw neonazistom – zatrzymanie 3 osób 

(15 VII). 9 zabitych w nalotach syryjskich na Jisr al-Shughur, Khan 

Shaykun, Maar Shoreen, Hantoteen i Ain Al-Bardeh w prowincji 

Idlib; aresztowanie byłego prezydenta Peru, TOLEDO w USA       

(16 VII). Stan wyjątkowy na Filipinach z powodu gorączki denga 

(17 VII). Dwa zamachy bombowe w Kandaharze – 12 zabitych; 

pożar biura Kyoto Animation – 34 ofiary; kryzys w Zat. Perskiej – 

przejmowanie tankowców przez Iran (18 VII). Kryzys rządowy w 

Kosowie (19 VII). Wybuch gazu w prowincji Henan (ChRL) – 15 

ofiar i ponad 200 rannych; zamieszki uliczne podczas Marszu 

Równości w Białymstoku (20 VII). Skandal prezydencki na wyspie 

Tajwan: odkrycie 9800 kartonów papierosów o wartości ponad 

200 000 dol. będących własnością prezydenta – lotnisko w Taoyuan 

(21 VII). Wybuch bomby w Mogadiszu – 17 zabitych; samobójczy 

atak w Gao w Mali (12 rannych); incydent powietrzny między   

Rosją a Koreą Płd.; kryzys rządowy na Haiti (22 VII). Potępienie 

Argentyny przez Hezbollah (23 VII). BORIS JOHNSON premierem 

Wlk. Brytanii (do dzisiaj). Zamach w biurze burmistrza Mogadiszu 

– 6 ofiar (24 VII). Fala upałów w Europie – 42,6 stopni Celsjusza   

w Niemczech; 40,7 w Holandii, 41,8 w Belgii; śmierć 92-letniego 

prezydenta Tunezji, AL-BADŻI KA’IDA AS-SIBSI, MOHAMMED 

ENNACEUR prezydentem tymczasowym (25 VII). 15 ofiar ulewy    

w prowincji Al-Haouz w Maroku; dwa trzęsienia ziemi w prowincji 

Batanes na Filipinach – 9 ofiar; zatwierdzenie fuzji T-Mobile i 

Sprint w USA (26 VII). Atak Boko Haram w Maiduguri podczas 

pogrzebu – 65 ofiar; oskarżenie USA przez prezydenta Wenezueli 

MADURO o naruszanie przestrzeni powietrznej (27 VII). Zamach 
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bombowy w Kabulu – 20 ofiar, lekko ranny wiceprezydent 

AMRULLAH SALEH; 42 ofiary osunięcia się ziemi w płd. Chinach 

(28 VII). 57 zabitych podczas zamieszek w więzieniu w Para w 

Brazylii; protesty w sudańskim El-Obeid – 5 ofiar (29 VII). Atak 

bombowy w Kwecie – 4 zabitych i ponad 20 rannych; katastrofa 

lotnicza w Rawalpindi – 18 ofiar; kryzys rządowy w Rumunii        

(30 VII). Wybuch miny lądowej na drodze Herat-Kandahar –         

32 ofiary; 10 rannych w protestach w Hongkongu (31 VII).   

Zamach bombowy w pobliżu Adenu w Jemenie (32 ofiary); śmierć 

burmistrza Mogadiszu ABDIRAHMANA ABDI OSMANA w wyniku 

odniesionych ran w zamachu (1 VIII). Atak Al-Kaidy na obóz 

wojskowy w Abyan w Jemenie – 19 ofiar; wycofanie się USA z 

traktatu o siłach jądrowych średniego zasięgu; strzelanina w 

Zagrzebiu – 6 zabitych; przyznanie kobietom prawa do podróży bez 

pozwolenia opiekuna płci męskiej w Arabii Saudyjskiej (2 VIII). 

Pierwsze w historii 3 1/2 obrotu w powietrzu (1260 stopni) na 

deskorolce (MITCHIE BRUSCO); 20 ofiar i 26 rannych masowej 

strzelaniny w El Paso (3 VIII). Kolejna strzelanina w barze w 

Dayton w Ohio – 9 zabitych, 26 rannych; udana próba przelotu 

francuskiego konstruktora FRANKY’EGO ZAPATY nad kanałem   

La Manche na flyboardzie tzw. latającej desce (4 VIII). Cofnięcie 

specjalnego statusu terytorium Dżammu i Kaszmir przez rząd Indii; 

śmiertelny wypadek na trasie Tour de Pologne (5 VIII). 4 zabitych 

ukraińskich żołnierzy w starciach pod Pawłił z separatystami; 

sprzeciw Pakistanu i ChRL wobec cofnięcia specjalnego statusu 

terytorium Dżammu i Kaszmir przez Indie; zamrożenie aktywów       

i interesów rządu Wenezueli poza 21 wyjątkami przez USA (6 VIII). 

14 ofiar i ponad 150 rannych w zamachu bombowym w Kabulu       

(7 VIII). Powodzie w stanach indyjskich Karnataka i Kerala – 11 

ofiar, ewakuacja 43 tys. ludzi; epidemia dengi na Filipinach; kryzys 

rządowy we Włoszech (8 VIII). Awaria zasilania w płd-wsch. Wlk. 

Brytanii i Londynie (9 VIII). Strzelanina w meczecie Baerum w 

Norwegii; eksplozja tankowca w Morogoro w Tanzanii – 64 ofiary; 

zamach bombowy w Benghazi – 3 ofiary; 4 zabitych podczas starć 

izraelsko-palestyńskich w Strefie Gazy; przejęcie Adenu przez 

bojowników Ruchu Południowego podczas wojny domowej w 

Jemenie (10 VIII). Zamieszki pod meczetem Al-Aksa i na Wzgórzu 

Świątynnym w Jerozolimie (11 VIII). Blokada lotniska wobec 

protestów w Hongkongu (12 VIII). Atak nożownika w Sydney – 1 

ofiara; demonstracje studenckie i pracowników oświaty w całej 

Brazylii (13 VIII). Zakaz stosowanie chloropiryfosu w Kalifornii   

(14 VIII). Szczęśliwe lądowanie Airbusa 321 niedaleko lotniska 

Żukowski w regionie Moskwy – 23 osoby lekko ranne; przemowa 

MADURO w Wenezueli oskarżające byłego prezydenta Kolumbii i 

wenezuelskiego polityka LESTERA TOLEDO o próbę zamachu    

(15 VIII). Odrzucenie propozycji kupna Grenlandii przez USA     

(16 VIII). 80 ofiar zamachu bombowego w Kabulu (17 VIII). 1,7 

mln ludzi na wiecu w Victoria Peak w Hongkongu (18 VIII). 

Otwarcie największego wielopoziomowego parkingu rowerowego 

na świecie (pojemność 12 500 rowerów) w pobliżu dworca 
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kolejowego Utrecht Centraal w Holandii (19 VIII). Kryzys rządowy 

we Włoszech – dymisja premiera CONTI (20 VIII). Odrzucenie 

odwołania kard. PELLA przez Sąd Najwyższy stanu Wiktoria w 

Australii (21 VIII). Panika na koncercie muzyki rap w Algierze –      

5 ofiar; 5 ofiar uderzenia pioruna w szczyt Giewontu w Tatrach    

(22 VIII). Przejęcie prow. płn. Hama przez armię syryjską; wojna 

handlowa chińsko-amerykańska – obłożenie cłem do 25% 

niektórych towarów amerykańskich, podwyższenie do 15% i 30% 

taryf celnych na chińskie towary; zakończenie stanu wyjątkowego 

na Sri Lance (23 VIII). Kryzys prezydencki na Nauru; napięcie 

izraelsko-irańskie w związku z używaniem dronów przez Iran w 

konflikcie w Syrii (24 VIII). Zderzenie helikoptera i samolotu w 

pobliżu miasta Inca na Majorce (7 ofiar) – (25 VIII). Liban: 

oskarżenie Izraela o wypowiedzenie wojny wobec rzekomego 

celowania izraelskich samolotów w poligon wojskowy w Qousaya; 

ogłoszenie o przeniesieniu stolicy Indonezji z Dżakarty do wsch. 

Borneo (26 VIII). Zgoda Brazylii na przyjęcie pomocy finansowej 

od organizacji i państw w zwalczaniu pożarów Amazonii (27 VIII). 

Pożar baru w Coatzalcoalcos w Meksyku – 28 ofiar; zamieszki 

skierowane przeciwko obcokrajowcom w Pretorii; ogłoszenie stanu 

wyjątkowego na Florydzie (28 VIII). Napięcie polityczne między 

Papuą-Nową Gwineą i Indonezją w prow. Papua Zach. (2 ofiary 

starć); uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela przez Nauru (29 VIII). 

300 ofiar i rannych w nalotach saudyjskich w płd. Jemenie;  24 

ofiary utonięcia w wyniku wypadku jeepa w Pakistanie (30 VIII).   

40 zabitych dżihadystów w amerykańskim ataku rakietowym w 

prow. Idlib w Syrii; 10 ofiar zamachu bombowego w Kunduz (31 

VIII). Nalot saudyjski w Dhamar w Jemenie (ponad 100 ofiar); 8 

ofiar zamachu bombowego w Balkh w Afganistanie; publiczne 

przeprosiny prezydenta Niemiec, STEINMEIERA za rozpętanie 

przez Niemcy II wojny światowej – Wieluń (1 IX). Zamach bombowy 

w Kabulu – 16 ofiar; atak zamachowca-samobójcy na posterunek 

policji w Kunduz – 6 ofiar, 17 rannych; atak na dzieci poza szkołą 

podstawową w Hubei (ChRL) – 8 zabitych; kryzys rządowy w Gruzji 

(2 IX). Pierwsza kobieta w historii Sudanu w rządzie – ASMA 

MOHAMED ABDALLA min. spr. zagr. (3 IX). Zakaz sprzedaży 

aromatyzowanych papierosów elektronicznych w stanie Michigan 

(pierwszy stan w USA); wypadek autobusowy w Rotorua – 5 ofiar i 

6 rannych pośród chińskich turystów; zatwierdzenie projektu 

ustawy o zablokowaniu brexitu w Wlk. Brytanii 327: 299 (4 IX). 

Pielgrzymka papieża FRANCISZKA do Mozambiku, Madagaskaru i 

Mauritiusu (4-10 IX). Zamach bombowy w Kabulu (5 ofiar); 

uznanie Narodowego Stowarzyszenia Strzelców za organizację 

terrorystyczną w USA; skazanie na 58 lat więzienia byłej pierwszej 

damy Hondurasu, ROSY ELENY BONILLI za defraudację środków 

publicznych (5 IX). Śmierć byłego prezydenta Zimbabwe, MUGABE 

(6 IX). Uruchomienie badań i rozwoju nowych wirówek 

wzbogacających uran przez Iran – naruszenie porozumienia z 2015 

r. (7 IX). Spadek importu towarów amerykańskich do Chin o 22% 

przy spadku eksportu towarów chińskich do USA o 16%; 24 ofiary 
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wypadku autobusowego na moście Oued Damchan w regonie Draa 

Tafilalet w Maroku (8 IX). Śmierć irańskiej kibicki piłki nożnej, 

SAHAR KHODAYARI po tygodniu od podpalenia przed sądem w 

wyniku sugestii o 6-miesięcznym wyroku za próbę wejścia na 

stadion piłkarski zajęty tylko przez mężczyzn (9 IX). Nalot lotnictwa 

USA na wyspę Qanus w gubernatorstwie Saladin w Iraku – główny 

węzeł tranzytowy Państwa Islamskiego; panika w Karbali – 31 ofiar       

(10 IX). Odkrycie przez naukowców ósmego kontynentu – Wielkiej 

Adrii, powstałego po rozpadzie Pangei (11 IX). Atak terrorystów na 

Kulp w Turcji (7 ofiar); 15 zabitych w wypadku kolejowym w prow. 

Tanganika w Dem. Rep. Konga; śmierć premiera Tonga, AKILISI 

POHIVY w szpitalu w Nowej Zelandii (12 IX). Strajk generalny 

pracowników paryskiego metra; pożar szpitala w Rio de Janeiro – 

11 ofiar (13 IX). Atak dronów Huti na dwie saudyjskie rafinerie 

ropy naftowej w Abqaiq i Khurais (połowa eksportu ropy naftowej), 

oskarżenia kierowane pod adresem Iranu (14 IX). Atak bombowy w 

mieście Al-Rai w Syrii – 10 ofiar; wywrócenie się łodzi widokowej 

na rz. Godavari w Indiach (12 zabitych); kolejne protesty tysięcy 

ludzi w Hongkongu (15 IX). Wzrost produkcji przemysłowej w ChRL 

najniższy od 17 lat; przeniesienie ambasady z Tajwanu do ChRL 

przez Wyspy Salomona – zerwanie więzi stos. dyplomatycznych z 

Tajwanem; zatrzymanie statku handlowego z olejem napędowym     

w Zat. Perskiej przez Iran (16 IX). Samobójcze zamachy bombowe 

w Afganistanie – 48 ofiar; atak terrorystyczny w Mediolanie na 

włoskiego żołnierza (17 IX). Usunięcie Japonii z białej listy państw 

o szybkim statusie handlowym przez Koreę Płd., pożar internatu w 

Monrovii – 27 ofiar (18 IX). 39 zabitych w zamachu bombowym    

pod szpitalem w Kalat; apel Francji i Włoch o nowy system 

redystrybucji imigrantów do UE; wstrzymanie pomocy w wysokości 

160 000 000 dolarów dla Afganistanu przez USA z powodu korupcji 

i niewłaściwego zarządzania (19 IX). 12 ofiar wybuchu bomby w 

Karbali w Iraku; zerwanie stos. dyplomatycznych z Kiribati przez 

Tajwan; sankcje amerykańskie przeciwko Iranowi – bankowi 

centralnemu i Narodowemu Funduszowi Rozwoju (20 IX). Protesty 

przeciwko wyjściu Wlk. Brytanii z UE w Edynburgu (21 IX). 22 

ofiary wypadku autobusowego w Pakistanie; lata 2015-2019 

najgorszym pięcioletnim okresem od rozpoczęcia pomiarów wg 

Światowej Organizacji Meteorologicznej; oskarżenie Wenezueli 

przez Argentynę o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości, tortur i 

morderstw wobec raportu o uchodźcach (22 IX). Upadek brytyjskiej 

firmy turystycznej Thomas Cook; strzały przez parlamentem Haiti    

w Port-au-Prince ze strony senatora JEANA MARIE RALPHA 

FETHIERE (23 IX). Protesty w Wamena w Papui-Nowej Gwinei    

(30 ofiar); trzęsienie ziemi w Kaszmirze (39 zabitych) – (24 IX). 

Legalizacja rekreacyjnego wykorzystania konopi przez Terytorium 

Stolicy Australii (25 IX). Otwarcie największego na świecie portu 

lotniczego Beijing Daxing International Airport dla rozpoczęcia 

lotów komercyjnych; 30 ofiar osuwiska w kopalni złota w Tibesti; 

zamknięcie granic z Libią i RŚA przez Sudan (26 IX). 17 zabitych w 

wyniku nalotów amerykańskich na płd-zach. Libię na pozycje 
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dżihadystów (27 IX). Powódź w indyjskim stanie Uttar Pradesh –    

93 ofiary; wypadek autobusowy w Jiangsu (36 zabitych); żądanie 

wycofania wszystkich sił amerykańskich z Syrii na forum ONZ       

(28 IX). Pożar w obozie dla uchodźców na Lesbos (1 ofiara) –         

(29 IX). Ataki islamskich bojowników na bazy wojskowe USA w 

Somalii; bankructwo słoweńskich linii lotniczych Adria Airways     

(30 IX). Zgoda Ukrainy na tzw. formułę STEINMEIERA mającą na 

celu przyznanie Donbasowi specjalnego statusu samorządowego i 

zorganizowanie wyborów zatwierdzonych przez OBWE; ataki 

bojówek dżihadystów w Mondoro i Boulkessi w Mali – 41 ofiar; 70. 

rocznica powstania ChRL; rezygnacja wiceprezydenta Peru, 

MERCEDES ARAOZ (1 X). Zamieszki w An-Nasiriji (5 ofiar); 

potępienie kolejnych testów rakietowych w KRL-D przez Japonię; 

cenzura Internetu w Singapurze (2 X). Atak nożownika w Paryżu –   

4 ofiary; katastrofa lotnicza w Lansing w stanie Michigan, 3 ofiary 

(3 X). Ok. 100 ofiar zamieszek w Iraku – blokada Internetu; stan 

wyjątkowy w Ekwadorze wobec protestów przeciwko podwyżce cen 

paliw (4 X). Wizyta wicepremiera Rosji, JURIJA BORYSOWA w 

Wenezueli – potwierdzenie współpracy (5 X). Zabójstwo 5 osób w 

Kitzbühel w Tyrolu; zakończenie strajku nauczycieli w Jordanii     

(6 X). Akt terroru w Limburgu – wbicie ciężarówki w 8 samochodów 

przez Syryjczyka; 10 zabitych w wybuchu bomby w Dżalalabadzie; 

początek ewakuacji sił amerykańskich z płn. Syrii; postanowienie 

króla Szwecji KAROLA XVI GUSTAWA o wykluczeniu dzieci 

księcia KAROLA FILIPA i księżniczki ZOFII oraz dzieci księżnej 

MADELEINE i CHRISTOPHERA O’NEILLA z Królewskiego Domu 

Szwecji (7 X). Bombardowanie granicy syryjsko-irackiej przez 

tureckie bombowce; przeniesienie siedziby rządu Ekwadoru z Quito 

do Guayaquil w wyniku przejęcia pałacu Carondelet przez 

protestujących (8 X). Inwazja sił tureckich w płn. Syrii – ostrzał 

pozycji Kurdów; 2 ofiary w ataku terrorystycznym w Halle w 

Saksonii-Anhalt (9 X). Setki ofiar interwencji tureckiej w płn. Syrii; 

groźba wysłania 3,6 mln syryjskich uchodźców do Europy przez 

prezydenta Turcji, ERDOGANA wobec próby nazwania akcji sił 

tureckich mianem „okupacji” (10 X). Ogłoszenie rozmieszczenia    

od 1000 do 3000 żołnierzy przez Pentagon w Arabii Saudyjskiej;        

3 ofiary zamachu bombowego w Kamiszli w Syrii; atak terrorystów 

na meczet w Burkina Faso (16 ofiar); plan uchwalenia ustawy o 

kryminalizacji związków tej samej płci w Ugandzie; zerwanie 

stosunków dyplomatycznych z Wenezuelą przez Argentynę (11 X). 

Wprowadzenie godziny policyjnej i militaryzacji stolicy Quito w 

Ekwadorze; zabójstwo wybitnego kurdyjskiego polityka syryjskiego 

HEVRINA KHALAFA przez Wolną Armię Syryjską; ukończenie 

biegu maratońskiego poniżej 2 godzin – Kenijczyk ELIUD 

KIPCHOGE: 1 h, 59 min., 40 s. (12 X). Kanonizacja JOHNA 

HENRY’EGO NEWMANA przez papieża FRANCISZKA; zakaz 

sprzedaży produktów futrzarskich w Kalifornii – pierwszym stanie 

USA (13 X). Atak nożownika w Bizercie – 1 ofiara; 14 zabitych 

funkcjonariuszy policji w zasadzce mafii w Aguililla w stanie 

Michoacan w Meksyku; 13 lat więzienia dla byłego wiceprezydenta 
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Katalonii, ORIOLA JUNQUERASA oraz rok i 8 miesięcy dla             

3 radnych katalońskich w wyniku wyroku sądu w Hiszpanii (14 X). 

Groźba amerykańskich sankcji wobec Turcji wskutek jej ofensywy   

w płn-wsch. Syrii; burza ogniowa (pożarowa) w Libanie w 

regionach Chouf i Matn; starcia w Katalonii po wyrokach sądu dla 

przywódców (Tarragona, Barcelona, Grona, Sabadell, Lleida); 

nakaz aresztowanie byłego premiera Papui-Nowej Gwinei PETERA 

O’NEILLA za korupcję (15 X). 3 ofiary zamachu bombowego we 

wsch. Afganistanie; pobicie lidera protestów w Hongkongu 

JIMMY’EGO SHAMA (16 X). 5-dniowe zawieszenie broni na 

froncie turecko-syryjskim; 35 ofiar wypadku autobusu w pobliżu 

Medyny w Arabii Saudyjskiej (17 X). Aresztowanie jednego z 

przywódców kartelu mafii „El Chapo” przez Meksykańską Gwardię 

Narodową; 62 zabitych w wybuchu w meczecie w dystrykcie Haska 

Meyna (afgańska prow. Nangarhar); początek strajku generalnego 

w Katalonii; pierwszy w historii spacer 2 kobiet w przestrzeni 

kosmicznej – CHRISTINA KOCH, JESSICA MEIR (18 X). Stan 

wyjątkowy w Santiago de Chile wskutek zamieszek; rozpadnięcie   

się zapory na rz. Seiba w Krasnojarsku (15 ofiar); kryzys rządowy    

w Libanie (19 X). Godzina policyjna w chilijskich regionach 

Concepcion i Valparaiso wskutek stanu wyjątkowego; kryzys w 

Boliwii w związku z możliwością fałszerstwa wyników wyborów 

prezydenckich (20 X). Wypadek autobusu w Dem. Rep. Konga –     

31 zabitych; oskarżenie Nowej Zelandii wobec Wlk. Brytanii o 

zaprzestanie pomocy finansowej dla wyspiarskich narodów 

Oceanii; nasilenie się protestów w Chile i Boliwii – kryzys 

polityczny (21 X). Mediacja Rosji – skutkiem zakończenia tureckiej 

ofensywy w płn-wsch. Syrii; oficjalna intronizacja NARUHITO        

w Japonii; dekryminalizacja aborcji w Irlandii Płn. oraz możliwość 

zawarcia związków tej samej płci od lutego 2020 r. (22 X). 

Zniesienie amerykańskich sankcji na Turcję po zakończeniu 

interwencji w Syrii; odkrycie 39 ciał imigrantów w kontenerze           

w Grays w hr. Essex w Wlk. Brytanii; 16 wyroków śmierci w 

Bangladeszu dla uczestników podpalenia uczennicy NUSRAT 

JAHAN RAFI w szkole; kryzys rządowy w Izraelu (23 X). Rozmowy 

japońsko-południowokoreańskie w celu zażegnania kryzysu 

handlowego; ekshumacja szczątków FRANCO w celu umieszczenia 

ich w prywatnym mauzoleum w Hiszpanii (24 X). 40 zabitych i 1700 

rannych w protestach antyrządowych w Iraku; zamieszki w reg. 

Oromia w Etiopii na tle politycznym (67 ofiar); zgoda UE na 

przedłużenie terminu brexitu dla Wlk. Brytanii; zabójstwo ośmiu 

rosyjskich żołnierzy przez innego żołnierza we wsi Gorny w Kraju 

Zabajkalskim (25 X). 15 ofiar protestów antyrządowych w Iraku z 

ogólnej liczby 222 od początku października; odrzucenie pomysłu 

strefy bezpieczeństwa ONZ w płn-wsch. Syrii przez Turcję (26 X). 

Śmierć przywódcy Państwa Islamskiego, AL-BAGHDADIEGO w 

amer. zamachu bombowym w Huras al-Din w syryjskiej prow. Idlib; 

80 ofiar wśród dżihadystów w nalotach amerykańskich na ziemiach 

afgańskich; łańcuch protestujących Libańczyków od Tyru do 

Trypolisu libańskiego (105 km – 170 tys.); pierwsza kobieta-
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premier w historii Belgii – SOPHIE WILMES (27 X). Strzelanina   

w Pobe Mengao w Burkinie Faso – 16 ofiar; atak terrorystyczny 

przed meczetem w Bayonne we Francji (2 rannych); 5 zabitych w 

zamachu bombowym w Bati Kot w Afganistanie; ponowna zgoda 

UE na przedłużenie brexitu Wlk. Brytanii do dn. 31 I 2020 r. (28 X). 

42 ofiary osuwiska w Bafoussam w Kamerunie; uznanie za 

ludobójstwo rzezi Ormian podczas I wojny światowej przez Izbę 

Reprezentantów USA – protesty Turcji; kryzys rządowy w Libanie 

(29 X). 58 ofiar nalotów na pozycje talibów w prow. Kandahar, 

Uruzgan i Zabul (30 X). ABU IBRAHIM AL-HASHIMI AL-

QURAYSHI nowym liderem Państwa Islamskiego; 9 ofiar ataku 

bombowego w Afrin w Syrii; pożar pociągu w Pendżabie – 74 

zabitych; cofnięcie nakazu aresztowania byłego premiera Papui-

Nowej Gwinei; aresztowanie 800 chińskich obywateli przez 

mongolską policję wobec oskarżeń o nielegalne uprawianie 

hazardu, formalny podział terytorium Dżammu i Kaszmir na 

Dżammu i Kaszmir-Ladakh; kryzys rządowy w Iraku (31 X). 

Strzelanina w regionie Menaka w Mali – 53 ofiary; fala protestów 

w Islamabadzie w Pakistanie (1 XI). 13 ofiar zamachu bombowego 

w Tell Abyad w Syrii, protesty antyrządowe w irackim Umm Qasr   

(2 XI). Starcia z talibami w płn-wsch. Afganistanie – 9 ofiar; kryzys 

w stosunkach Salwadoru z Wenezuelą (3 XI). 5 zabitych wskutek 

zamieszek w pobliżu mostu Ahrar w Bagdadzie; akcja wojska 

egipskiego przeciwko dżihadystom na płw. Synaj – 80 ofiar; 

wycofanie się USA z porozumienia paryskiego dot. łagodzenia 

emisji gazów cieplarnianych, dostosowania i finansowania (4 XI). 

Porozumienie o podziale władzy między rządem Jemenu a Płd. 

Radą Przejściową w Rijadzie; zakaz praktyk homoseksualnych na 

Wyspach Cooka – do 7 lat więzienia (5 XI). 15 zabitych w wyniku 

strzałów na pograniczu uzbecko-tadżyckim; atak na konwój w Fada 

N’gourma w Burkinie Faso (37 ofiar); krwawy zamach w prow. 

Yala w Tajlandii – 15 ofiar (6 XI). 30 lat więzienia dla BOSCO 

NTAGANDY za zbrodnie wojenne od MTK; atak protestujących    

na burmistrz Vinto, PATRICII ARCE w Boliwii (7 XI). Rozszerzenie 

protestów antyprezydenckich w Boliwii o protestującą policję            

(8 XI). Podpalenie ambasady Argentyny w Santiago de Chile 

podczas protestów (9 XI). Zamach bombowy w Tell Abyad w płn-

wsch. Syrii (8 ofiar); rezygnacja MORALESA z urzędu prezydenta 

Boliwii (dymisja wiceprezydenta, przewodniczących niższej i 

wyższej izby parlamentu); zwrot Wysp Pokoju – Jordanii przez 

Izrael (10 XI). Zamieszki w La Paz, Cochabamba i El Alto – 

przerwanie dostaw wody; przyjęcie azylu politycznego w Meksyku 

przez MORALESA; zamach izraelski na BAHA ABU AL-ATA, lidera 

Islamskiego Ruchu Dżihadu w Strefie Gazy; 9 ofiar ataków w 

Pendżabie w Pakistanie; eskalacja zamieszek w Hongkongu (11 XI). 

Kolejne naloty izraelskie na pozycje dżihadystów w Strefie Gazy;   

16 zabitych w Kasbie w Bangladeszu; początek powodzi w Wenecji 

(drugi najwyższy poziom – 187 cm); JEANINE ANEZ prezydentem 

Boliwii (12 XI). Zamach bombowy w Kabulu (12 ofiar); 22 ofiary 

nalotów izraelskich w Strefie Gazy – odpowiedź: ataki ponad 200 



141 

 

rakietami na Izrael; wypadek autobusu i ciężarówki w pobliżu Nitry 

na Słowacji (13 ofiar); starcia w Boliwii między zwolennikami a 

przeciwnikami byłego prezydenta (13 XI). 28 ofiar wypadku w 

prow. Sistan i Beludżystan w Iranie (14 XI). Racjonowanie benzyny 

w Iranie; wzmocnienie współpracy wojskowej i obronnej między 

USA, Japonią i Koreą Płd.; 5 ofiar starć w Cochambamba (15 XI). 

18 zabitych w zamachach bombowych w Al-Bab w prow. Aleppo; 

atak dżihadystów na wieś Mbau (16 ofiar); protesty w Paryżu w 

rocznicę ruchu żółtych kamizelek; demonstracja ponad 200 tys. 

Czechów przeciwko polityce rządu (16 XI). Eksplozja gazu w 

Ćottogramie w Bangladeszu – 7 ofiar; stan wyjątkowy na Samoa 

wobec epidemii odry; strzelanina we Fresno w USA – 9 ofiar         

(17 XI). 24 zabitych podczas walk z dżihadystami w Mali; zwrot          

3 okrętów Ukrainie przez Rosję zagarniętych w 2018 r.; uznanie 

Zach. Brzegu Jordanu za ziemię Izraela przez USA (18 XI). Naloty 

na pozycje islamistów w Misracie w Libii; śmierć syna byłego 

prezydenta Niemiec, WEIZSACKERA w wyniku zamachu (19 XI). 

Naloty izraelskie na cele w Damaszku i okolicach; 19 zabitych w 

walkach na pograniczu Dem. Rep. Konga i Ugandy (20 XI).           

3-dniowa pielgrzymka papieża FRANCISZKA do Tajlandii             

(20-22 XI). Eksplozja w fabryce fajerwerków na Sycylii – 5 ofiar; 

oskarżenia wobec premiera Izraela, NETANYAHU o przekupstwo, 

oszustwo i naruszenie zaufania; protesty antyrządowe w Kolumbii 

(21 XI). Odnowienie traktatu handlowego między Koreą Płd. a 

Japonią; 1644 przypadki odry na Samoa (22 XI). Zamach bombowy 

w Tell Abyad w Syrii – 10 ofiar; stan wyjątkowy na Tonga i Fidżi w 

związku z epidemią odry na Samoa (23 XI). Pielgrzymka papieża 

FRANCISZKA do Japonii (23-26 XI).  Szturm talibów na punkt 

kontrolny w prowincji Daykundi w Afganistanie (8 ofiar); starcia       

w Bejrucie między Hezbollahem a Amalem; katastrofa lotnicza w 

Gomie w Dem. Rep. Konga – 19 ofiar (24 XI). Protesty w Beni 

(Dem. Rep. Konga) i walki na ulicach; katastrofa helikoptera w 

Mali – 13 zabitych (25 XI). 17 ofiar w ataku bombowym na Ras al-

Ayn w Syrii; trzęsienie ziemi w Albanii blisko Tirany – 50 ofiar,   

650 rannych; rezygnacja prezydenta Mauritiusa BARLENA 

VYAPOORY; wystrzelenie pierwszego egipskiego satelity 

komunikacyjnego TIBA 1 (26 XI). 19 ofiar protestów w Oicha w 

Dem. Rep. Konga; podpalenie konsulatu generalnego Iranu w An-

Nadżaf przez protestujących w Iraku; 15 ofiar zamachu bombowego 

w prow. Kunduz; ustawa o prawach człowieka i demokracji w 

Hongkongu przyjęta przez USA (27 XI). 25 ofiar protestów w Iraku 

na moście w An-Nasiriyah; przywrócenie stos. dyplomatycznych 

między Boliwią a Izraelem; wizyta TRUMPA na lotnisku Bagram w 

Afganistanie (28 XI). Atak terrorystyczny na moście London Bridge 

– 2 ofiary; uchylenie przepisów ograniczających kobiety w Sudanie 

(29 XI). 12 ofiar starć w Dem. Rep. Konga; protesty w tunezyjskim 

mieście Jilma; 9 ofiar katastrofy lotniczej w Sioux Falls w USA         

(30 XI). 21 ofiar strzelaniny w Villa Union w Coahuila w Meksyku; 

atak terrorystyczny na kościół w Foutouri w Burkinie Faso                

(14 ofiar); 70 ofiar starć w Idlib w Syrii; kryzys rządowy w Iraku – 
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dymisja premiera ADILA MAHDIEGO (1 XII). Rozpoczęcie 

funkcjonowania gazociągu rosyjsko-chińskiego „Power of Siberia”; 

zakaz pobytu dla amerykańskich okrętów wojennych i sankcje dla      

5 amerykańskich organizacji pozarządowych na terenie chińskiego 

Hongkongu (2 XII). Eksplozja w fabryce ceramiki w Chartumie – 16 

ofiar; kryzys rządowy w Finlandii (3 XII). 6 zabitych w zamachu w 

prow. Nangarhar w Afganistanie; przewrócenie łodzi uchodźców u 

wybrzeży Mauretanii blisko Nouadhibou (58 ofiar); wybuch gazu w 

domu w Szczyrku –  8 ofiar; ratyfikacja umowy handlowej między 

Japonią a USA (4 XII). Przejęcie kontroli powietrznej nad swoim 

terytorium przez Bośnię i Hercegowinę; początek nowego strajku 

we Francji ze względu na plan reformy emerytalnej (5 XII). 19 ofiar 

strzelaniny w Bagdadzie; atak terrorystyczny na autobus w Kotulo 

w Kenii (10 zabitych); walki w Dem. Rep. Konga – 17 ofiar; wybuch 

gazu w bloku mieszkalnym w Preszowie na Słowacji (6 XII). Susza 

w Zimbabwe najgorsza od 100 lat; wznowienie rozmów talibów z 

Amerykanami w Afganistanie (7 XII). 43 ofiary pożarów w fabryce 

w New Delhi w Indiach; 34-letnia ANTTI RINNE najmłodszym 

premierem na świecie (Finlandia); kryzys rządowy w Libanie                

(8 XII). Wkroczenie wojsk rosyjskich do Rakki w Syrii; erupcja 

wulkanu Whaakari w Nowej Zelandii – 5 ofiar, wielu rannych; 

wykluczenie Rosji z LIO (2020), ZIO (2022) i MŚ w piłce nożnej w 

Katarze (2022) decyzją Światowej Agencji Antydopingowej (9 XII). 

Napad terrorystyczny blisko pałacu prezydenckiego Villa Somalia w 

Mogadiszu (3 ofiary); 7 ofiar ataku szaleńca w szpitalu w Ostrawie; 

Nagrody Nobla (fizyka – 1/2 PHILIP JAMES EDWIN PEEBLES 

(Kanada), 1/2 MICHEL GUSTAVE EDOUARD MAYOR 

(Szwajcaria), DIDIER PATRICK QUELOZ (Szwajcaria), chemia – 

1/3 MICHAEL STANLEY WHITTINGHAM (Wlk. Brytania, USA), 

1/3 AKIRA YOSHINO (Japonia), 1/3 JOHN BANNISTER 

GOODENOUGH (USA), fizjologia i medycyna – 1/3 WILLIAM G. 

KAELIN JR (USA), 1/3 sir PETER JOHN RATCLIFFE (Wlk. 

Brytania), 1/3 GREGG LEONARD SEMENZA (USA), literatura – 

OLGA NAWOJA TOKARCZUK (Polska) za 2018 r., PETER 

HANDKE (Austria) za 2019 r., pokojowa – ABIY AHMED ALI 

(Etiopia), ekonomia – 1/3 ABHIJIT VINAYAK BANERJEE (Indie, 

USA), 1/3 ESTHER DUFLO (Francja, USA), 1/3 MICHAEL 

ROBERT KREMER (USA) – (10 XII). 71 zabitych w wyniku ataku 

terrorystycznego na bazę wojskową w Inates w Nigrze; zwycięstwo 

secesjonistów w wyborach na wyspie Bougainville (11 XII). 

Samobójczy zamach w Samarrze – 7 ofiar; pożar na rosyjskim 

lotniskowcu „Admirał Kuzniecow”; zwycięstwo konserwatystów w 

wyborach parlamentarnych w Wlk. Brytanii; azyl dla byłego 

prezydenta Boliwii, EVO MORALESA na terytorium Argentyny    

(12 XII). Porozumienie ChRL-USA o nie wprowadzaniu w życie 

nowych taryf handlowych (13 XII). 25 ofiar ataku talibów w prow. 

Karabagh; 2 lata więzienia dla byłego prezydenta Sudanu, OMARA 

AL-BASZIRA (14 XII). Starcia w Beni w Dem. Rep. Konga –          

22 ofiary; protesty w Indiach przeciwko nowej ustawie o 

obywatelstwie; trzęsienie ziemi w Davao – 7 ofiar; starcia 
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protestujących z policją w Hongkongu (15 XII). Zambia:   

legalizacja produkcji i eksportu konopi indyjskich; aresztowania    

w Kazachstanie wskutek protestu antyprezydenckiego (16 XII). 

Oddanie do użytku chińskiego lotniskowca „Shandong”; skazanie 

byłego prezydenta MUSHARRAFA na karę śmierci za zdradę stanu; 

rekord ciepła w Australii – 47 C (17 XII). Atak Boko Haram na 

wioskę w Czadzie – 15 ofiar; Nagroda Sacharowa dla ujgurskiego 

ekonomisty ILHAMA TOHTI; zakaz terapii konwersji dla homo-             

i transseksualistów w Niemczech; uruchomienie procedury 

impeachmentu wobec TRUMPA przez Izbę Reprezentantów USA  

(18 XII). Skazanie prezydenta Katalonii, QUIM TORRY na 1,5 roku 

zakazu pełnienia urzędu w Hiszpanii; odkrycie najstarszego na 

świecie lasu kopalnego – kamieniołom piaskowca w stanie Nowy 

Jork z okresu 386 mln lat temu (19 XII). 6 ofiar starć w stanie Uttar 

Pradesh w Indiach; wizyta prezydenta Iranu, ROUHANIEGO w 

Japonii; przegłosowanie terminu opuszczenia UE przez Izbę Gmin 

w Wlk. Brytanii stosunkiem głosów 358:234 (20 XII). Zamach 

bombowy w Gaalkacyo w Somalii – 7 ofiar; 5-letni układ Rosji z 

Ukrainą w sprawie tranzytu gazu; 21 zabitych w wypadku z 

udziałem autokaru w Gualan w Gwatemali (21 XII). 50 ofiar starć    

z Boko Haram w ok. jez. Czad; 16 zabitych w wyniku powstania 

więźniów w El Porvenir w Hondurasie (22 XII). Wybuch bomby w 

Tell Abyad – 5 ofiar; otwarcie Mostu Kerczeńskiego między Rosją    

a Krymem; 5 wyroków śmierci za zabójstwo dziennikarza JAMALA 

KHASHOGGIEGO  w Arabii Saudyjskiej; starcia demonstrantów     

z policją w Lyonie (23 XII). Ofensywa sił rządowych w Syrii – 

przejęcie Sarman i Jarjnaz; atak dżihadystów na Arbinda w Burkina 

Faso (35 ofiar); najazd Boko Haram na wioskę Chibok w 

nigeryjskim stanie Borno (7 ofiar); wypadek autobusu w wąwozie w 

płd. części Sumatry – 25 ofiar; odwołanie ambasadora z Zambii 

przez USA (24 XII). Porwanie 27 lokalnych działaczy przez talibów 

w Afganistanie (25 XII). 14 ofiar w wyniku ataku dżihadystów na 

konwój w regionie Tillaberi w Nigrze (26 XII). Atak rakietowy na 

bazę lotniczą w Iraku bez przyznania się kogokolwiek do winy; 

oświadczenie o zmianie nazewnictwa Holandii na Niderlandy        

od stycznia 2020 r.; 12 ofiar wypadku lotniczego w Ałmaty w 

Kazachstanie (27 XII). Zamach bombowy w Mogadiszu – 84 

zabitych; atak talibów na bazę w Sangin – 10 ofiar (28 XII). Napad 

talibów na bazę w Khwaja Bahauddin – 17 zabitych policjantów; 

atak Huti na paradę wojskową w al-Dhalea w Jemenie (5 ofiar); 

nalot lotniczy US Air Force na bojówkę Kataib Hezbollah w Iraku i 

Syrii (19 ofiar), potępienie amerykańskiego bombardowania przez 

Irak i Iran; niskie temperatury w Bangladeszu (29 XII). Walki we 

wsch. części Dem. Rep. Konga – 22 ofiary (30 XII). Atak 

protestujących na ambasadę USA w Bagdadzie (31 XII). Śmierć 

LUKE’A PERRY’EGO – amerykańskiego aktora, AGNES VARDY – 

francuskiej reżyserki, fotografki i reporterki, JOHNA SINGLETONA 

– amerykańskiego reżysera, scenarzysty i producenta filmowego, 

FRANCO ZEFFIRELLIEGO – włoskiego reżysera filmowego, 

HERMANA WOUKA – amerykańskiego pisarza, KARELA GOTTA 
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– piosenkarza czeskiego, WŁADIMIRA BUKOWSKIEGO – 

rosyjskiego pisarza i dysydenta, 

2020 Wycofanie się irackich sił paramilitarnych z ambasady USA           

w Bagdadzie; ataki talibów w Afganistanie – 23 ofiary; powodzie        

w Dżakarcie (21 utonięć); pożar w ZOO w Krefeld – 30 zabitych 

zwierząt; zakaz stosowania kremów przeciwsłonecznych 

szkodliwych dla koralowców i organizmów morskich przez Palau 

(pierwsze państwo na świecie) – (1 I). 8 ofiar katastrofy śmigłowca 

na Tajwanie, śmierć szefa sztabu generalnego SHEN YI-MINGA; 

stan wyjątkowy w Nowej Południowej Walii (stan Australii) z 

powodu pożarów buszu; wypadek lotniczy w Sudanie – 18 ofiar      

(2 I). Amerykański atak rakietowy na lotnisko w Bagdadzie – śmierć 

irańskiego gen. QASEMA SOLEIMANIEGO i przywódcy Lud.       

Sił Mobilizacyjnych ABU MAHDIEGO AL-MUHANDISA; krytyka 

działań USA przez Syrię, Irak, Rosję oraz Hezbollah, poparcie od 

Izraela; 3 dni żałoby narodowej w Iranie – olbrzymie wzburzenie 

społeczeństwa wobec USA; zapowiedź wysłania nowych 3 tys. 

żołnierzy amerykańskich na Bliski Wschód; 19 ofiar konfliktu          

w stanie Kogi w Nigerii (3 I). Groźba uderzenia w 52 cele w Iranie 

przez TRUMPA wobec możliwości irańskiego odwetu; ataki 

bojówek w amerykańskie bazy w Iraku; 14 ofiar wybuchu bomby w 

autobusie w Toeni (Burkina Faso); atak Libijskiej Armii Narodowej 

na akademię wojskową w Trypolisie – 28 zabitych; rekordy ciepła    

w Australii – 48,9 C w Sydney, 44 C w Canberze (4 I). Napad 

dżihadystów na lotnisku w Lamu County w Kenii – 4 ofiary; 7 ofiar 

wypadku drogowego w Luttach we Włoszech; katastrofa budowlana 

w Kep w Kambodży (36 zabitych); podjęcie decyzji o wydaleniu 

wojsk amerykańskich z kraju przez Irak – groźby TRUMPA wobec 

Iraku; protesty antyamerykańskie w pakistańskim Karaczi (5 I). 

Przejęcie Syrty i bazy lotniczej Al-Qardabiya przez Libijską Armię 

Narodową; 30 zabitych w wyniku wybuchu bomby w Gamboru        

w Nigerii; wyrok dożywocia w procesie seryjnego gwałciciela 

REYNHARDA SINAGI w Wlk. Brytanii (6 I). DAVID KABUA 

prezydentem Wysp Marshalla (do dzisiaj). Atak terrorystyczny przy 

szkole w Garissa w Kenii –  4 ofiary; panika podczas pogrzebu 

SOLEIMANIEGO w Kerman (56 ofiar); uznanie Amerykańskiego 

Departamentu Obrony za organizację terrorystyczną przez Iran; 

zapowiedź wycofania części wojskowych z Iraku przez Niemcy oraz 

Kanadę (7 I). Operacja „Martyr Soleimani” – atak Iranu na obiekty 

amerykańskie w Iraku, zakaz wykonywania wszelkich lotów 

handlowych w przestrzeni powietrznej nad Irakiem, Iranem,         

Zat. Perską i Omańską wydany przez Federalną Administrację 

Lotnictwa USA; zamach bombowy w Mogadiszu – 6 zabitych; 

zestrzelenie ukraińskiego samolotu pasażerskiego przez artylerię 

plot. Iranu w Teheranie (176 ofiar) przez pomyłkę (8 I). Walki pod 

Chinagodrar w Nigrze (89 ofiar); katastrofa drogowa w irańskiej 

prow. Mazandaran (20 zabitych) – (9 I). Zamach bombowy w 

Kwecie w Pakistanie (15 ofiar); potępienie Iranu i USA przez wlk. 

ajatollaha irackiego ALI AS-SISTANIEGO za eskalację napięcia na 

Bliskim Wschodzie; protesty mieszkańców Melbourne, Brisbane i 
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Sydney wzywające do rezygnacji premiera SCOTTA MORRISONA; 

śmierć sułtana Omanu, KABUSA; zamordowanie popularnego 

dziennikarza irackiego AHMEDA ABDESSAMADA (10 I). HAJSAM 

IBN TARIK AL-SAID sułtanem Omanu (do dzisiaj). Zapowiedź 

inicjatywy pokojowej MERKEL w celu zakończenia konfliktu 

domowego w Libii; przywrócenie rządu w Irlandii Płn. z ARLENE 

FOSTER jako premierem po 3-letnim impasie politycznym; 

demonstracja w obronie niezależności sądownictwa w Warszawie  

(11 I). Ataki moździerzowe na bazę lotniczą Balad w Iraku; wizyta 

premiera Japonii, SHINZO ABE w Arabii Saudyjskiej (12 I). 

Moskwa: zawieszenie broni między Libijską Armią Narodową a 

libijskim rządem porozumienia narodowego w konflikcie wojny 

domowej (13 I). 44 ranne osoby po zrzucie paliwa lotniczego nad 

Los Angeles; 57 ofiar lawin śnieżnych w pakistańskim Kaszmirze; 

odmowa podpisania zawieszenia broni przez gen. KHALIFĘ 

HAFTARA, szefa Libijskiej Armii Narodowej podczas rozmów w 

Moskwie; koniec wsparcia Microsoft dla systemu operacyjnego 

Windows 7 (14 I). ALEJANDRO GIAMMATTEI prezydentem 

Gwatemali (do dzisiaj). Pierwsza kobieta na stanowisku kierownika 

w Watykanie – FRANCESCA DI GIOVANNI podsekretarzem ds. 

wielostronnych w Sekretariacie Stanu (15 I). Zamknięcie ambasady 

Gwatemali w wenezuelskim Caracas; MICHAIŁ MISZUSTIN 

nowym premierem Rosji po rezygnacji MIEDWIEDIEWA (16 I).        

2 ofiary w wyniku ostrzału na moście Sinak w Bagdadzie; kryzys 

rządowy w Lesotho i na Ukrainie (17 I). Odrzucenie rozejmu z 

talibami przez rząd Afganistanu; 116 zabitych wskutek ataku rakiet 

i dronów Huti na obóz wojskowy w jemeńskim Marib; zamach 

bombowy w Afgooye w Somalii – 4 ofiary; potężna zamieć śnieżna 

w Kanadzie i w Nowej Fundlandii (18 I). Strzelanina w klubie 

nocnym w Kansas City w Missouri – 2 ofiary (19 I). Zamach Boko 

Haram w Kaiga-Kindjiria w zach. Czadzie (9 zabitych); informacja 

o wycofaniu jednorazowych toreb plastikowych z ChRL od 2022 r.; 

pierwsze zgony z powodu koronawirusa (COVID-19) w Wuhan, 

rozwój epidemii do Shenzhen, Pekinu i Hongkongu; pierwszy 

przypadek COVID-19 w Korei Płd.; zerwanie stosunków dypl. z 

Saharą Zach. przez Boliwię (20 I). Zgoda USA i Wlk. Brytanii co do 

zabezpieczenia wraku „Titanic”; pierwsze przypadki COVID-19 w 

USA i na Tajwanie; zamknięcie granicy między KRL-D a ChRL w 

związku z epidemią (21 I). Zamknięcie międzynarodowego lotniska 

w Trypolisie wskutek ataku rakietowego; początek kwarantanny w 

chińskim mieście Wuhan z powodu epidemii COVID-19; strzały 

przed McDonaldem w Seattle (8 ofiar); gorączka denga u prez. 

Paragwaju, MARIO ABDO BENITEZA; obszar metropolitalny 

Seattle pierwszym miejscem w USA o możliwości głosowania 

poprzez smartfon (22 I). Zacięte walki w Idlib w Syrii – 90 ofiar; 

przesunięcie zegara zagłady do 100 sekund przed północą wg The 

Bulletin of the Atomic Scientists; COVID-19: pierwszy przypadek w 

Singapurze, kolejne chińskie miasta w kwarantannie: Huanggang, 

Ezhou, Chibi i Zhijiang (23 I). Antyamerykańskie protesty w 

Bagdadzie; trzęsienie ziemi w Elazig w Turcji – 36 zabitych; 
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COVID-19: zamknięcie Shanghai Disney Resort przed epidemią, 

edykt o obowiązkowym zaszczepieniu na Wyspach Cooka; spór 

handlowy między Indiami a Malezją powodem zwiększenia 

współpracy handlowej między Indiami a Indonezją; strzelanina        

w Rot am See w Niemczech – 6 ofiar (24 I). COVID-19: specjalne 

posiedzenie Biura Politycznego KP Chin, nakaz ewakuacji z miasta 

Wuhan pracowników i obywateli USA z konsulatu (25 I). Akcja 

przeciw talibom w Afganistanie – 51 zabitych; atak terrorystów na 

obóz wojskowy w Mali (19 ofiar); powodzie w stanach Minas 

Gerais i Espirito Santo w Brazylii (39 ofiar); śmierć KOBE 

BRYANTA w katastrofie helikoptera w Calabasas w Kalifornii; 

COVID-19: utworzenie grupy ds. Zapobiegania i kontroli pandemii 

na czele z premierem LI KEQIANGIEM w ChRL (26 I). Początek 

oblegania Maarat al-Numan przez syryjską armię rządową; 5 ofiar 

wypadku lotniczego w prow. Ghazni w Afganistanie; powodzie i 

osunięcia ziemi w Brazylii – 50 ofiar; COVID-19: pobyt LI 

KEQIANGA w Wuhan, pierwszy przypadek w Niemczech, zakaz 

przyjmowania turystów z ChRL przez Samoa; kryzys rządowy w 

Słowenii (27 I). Wkroczenie syryjskich sił rządowych do Maarat al-

Numan; COVID-19: zakaz lotów z ChRL, Makau i Hongkongu 

wprowadzony przez Palau, 1291 przypadki w prow. Hubei; nowy 

plan pokojowy na Bliskim Wschodzie – uznanie suwerenności 

Izraela na Zach. Brzegu Jordanu wraz z aneksją doliny Jordanu w 

zamian za zamrożenie tworzenia nowych izraelskich osad na 4 lata, 

odrzucenie go przez Palestynę (28 I). 26 ofiar wypadku drogowego 

w indyjskim stanie Maharasztra (29 I). 10 zabitych podczas nalotu 

na prow. Idlib w Syrii; powodzie na Madagaskarze – 31 ofiar; 

COVID-19: początek kwarantanny pasażerów na włoskim statku 

wycieczkowym w Civitavecchia we Włoszech; WHO – ogłoszenie 

stanu globalnego zagrożenia; odkrycie najdłuższego tunelu na 

granicy meksykańsko-amerykańskiej (1,313 m) – (30 I). COVID-19: 

zawieszenie lotów do i z ChRL przez Delta Air Lines i American 

Airlines, pierwszy przypadek w Hiszpanii, zagrożenie zdrowia 

publicznego w USA w związku z epidemią; oficjalne wystąpienie 

Wlk. Brytanii z UE (31 I). 62 zabitych w serii ataków bojowników 

islamskich w Dem. Rep. Konga; COVID-19: wstrzymanie lotów z 

ChRL przez Kiribati; zerwanie stosunków dypl. z USA i Izraelem 

przez Palestynę w wyniku odrzucenia planu pokojowego; powrót 

Malediwów do Commonwealth (1 II). Akt terroru na Streatham 

High Road w Londynie – 3 osoby ranne; atak islamistów na 

gazociąg między Egiptem a Izraelem na płw. Synaj; COVID-19: 

pierwszy zgon poza Chinami (turysta z ChRL na Filipinach), 

zamknięcie lotnisk i granic na samoloty z Chin przez Nową Zelandię 

(2 II). Ostrzał armii syryjskiej w kierunku tureckiego personelu 

wojskowego w prow. Idlib – 18 ofiar; atak terrorystyczny w pasażu 

parku rozrywki w Uruapan w Meksyku – 9 zabitych; COVID-19: 

otwarcie szpitalu Huoshenshan zbudowanego w ciągu 10 dni w 

Wuhan na potrzeby chorych, zakaz podróży do ChRL jako sugestia 

Stowarzyszenia Cruise Lines International (3 II). COVID-19: ponad 

400 zgonów i ponad 20 tys. zarażonych w ChRL, drugi zgon poza 
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ChRL (Hongkong); aresztowanie pierwszej damy Lesotho, 

MAESIAH THABANE w związku z oskarżeniem o zabójstwo (4 II). 

38 ofiar lawin w prow. Van w Turcji; COVID-19: pierwszy 

przypadek wirusa u noworodka, początek kwarantanny pasażerów 

statku wycieczkowego „Diamond Princess” w Jokohamie; Senat 

USA: odrzucenie impeachmentu TRUMPA; kryzys rządowy w 

Rumunii (5 II). Incydent zbrojny na Zach. Brzegu Jordanu – 2 

ofiary; nalot izraelski w pobliżu Damaszku w Syrii (12 zabitych); 

śmierć lidera Al-Kaidy na Płw. Arabskim QASIMA AL-RAYMI w 

amerykańskim ataku dronów w Jemenie (6 II). Rezygnacja prezes 

Credit Suisse, TIDJANE THIAM po skandalu szpiegowskim; 

COVID-19: ogłoszenie „wojny ludowej” z pandemią w ChRL, 

śmierć lekarza LI WENLIANGA, próbującego wydać pierwsze 

ostrzeżenia o pandemii, pierwszy przypadek we Włoszech, zakaz 

wchodzenia na pokład pasażerów z ChRL, Hongkongu i Makau na 

statkach Royal Caribbean Cruises; 18,3 C na Antarktydzie – rekord 

w historii pomiarów; 3 wyroki dożywocia dla MANISHA SHAHA za 

udowodnionych 90 napaści seksualnych w Wlk. Brytanii (7 II).       

29 ofiar strzelaniny w obozie wojskowym i centrum handlowym w 

Nakhon Ratchasima w Tajlandii; starcia etniczne w Kazachstanie 

między Kazachami a Dunganami – 10 ofiar; COVID-19: pierwsze 

zgony wśród obcokrajowców w Wuhan (Japończyk i Amerykanin); 

propozycja mediacji Iranu w sporze syryjsko-tureckim w prow. Idlib 

(8 II). COVID-19: liczba ofiar epidemii koronawirusa wyższa niż w 

przypadku SARS (910 zgonów); incydenty powietrzne między ChRL 

a Tajwanem; blokada palestyńskiego eksportu produktów rolnych      

z Zach. Brzegu Jordanu przez Izrael; kryzys państwowy w 

Salwadorze po „włamaniu się” prezydenta NAYIBA BUKELE do 

Zgromadzenia Ustawodawczego wraz z armią (9 II). Atak Boko 

Haram w nigeryjskim stanie Borno (30 ofiar); naloty rosyjskie i 

syryjskie w prow. Aleppo i Idlib -17-25 ofiar; COVID-19: wezwanie 

XI JINPINGA do bardziej zdecydowanych środków w celu 

powstrzymania choroby (10 II). Autostrada Damaszek-Aleppo w 

ręku syryjskiej armii rządowej; zamach bombowy w Kabulu – 6 

ofiar; COVID-19: liczba zgonów w ChRL powyżej tysiąca, 103 

zgony w ciągu jednego dnia w prow. Hubei; 15 zabitych w Zat. 

Bengalskiej podczas zatonięcia łodzi z uchodźcami (11 II). COVID-

19: odwołanie targów telefonii komórkowej w Barcelonie, decyzja o 

zawieszeniu usług na terenie ChRL i Hongkongu przez US Postal 

Service; WhatsApp – drugą co do wielkości platformą mediów 

społecznościowych na świecie (12 II). Nalot izraelski na cele w 

Damaszku; odbicie szefa gangu z budynku sądu w El Progreso w 

Hondurasie (4 ofiary); COVID-19: ponad 15 tys. przypadków w 

ChRL, 254 zgony w ciągu doby – rekord, pierwszy zgon w Japonii; 

zgoda Sudanu na wypłatę odszkodowania rodzinom marynarzy 

zabitych w ataku Al-Kaidy na niszczyciel USS „Cole” w 2000 r.    

(13 II). Atak terrorystyczny na wieś Ntumbo w Kamerunie – 22 

ofiary; COVID-19: pierwszy przypadek w Afryce (Egipt); konflikt 

białorusko-rosyjski w kwestii nie dostarczenia odpowiedniej ilości 

ropy naftowej Białorusi przez Rosję; porozumienie Kosowa i Serbii 
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co do połączenia Belgradu i Prisztiny linią kolejową i drogami; 

potępienie blokady Kaszmiru i Dżammu przez Indie wskutek słów 

IMRANA KHANA, premiera Pakistanu (14 II). COVID-19: pierwszy 

zgon w Europie (chiński turysta we Francji) – (15 II). Przejęcie 

kontroli nad większością Aleppo, miastami Anadan, Haritan i Kafr 

Hamrah przez syryjskie wojska rządowe; atak terrorystyczny na 

Pansi w Burkina Faso (24 ofiary); zatrzymanie 3 liderów partii 

opozycyjnych i ponad 100 działaczy za próbę protestu wyników 

wyborów parlamentarnych w Azerbejdżanie (16 II). Zamach 

bombowy w Kwecie w Pakistanie (10 ofiar); 20 zabitych wskutek 

paniki w Diffa (Nigeria) – (17 II). COVID-19: śmierć dyrektora 

centralnego szpitala w Wuhan na koronawirusa, tymczasowe 

zablokowanie granicy z ChRL przez Rosję w ciągu kolejnych 2 dni 

(18 II). Strzelanina w Hanau – 9 ofiar; zamach bombowy w bazie 

wojskowej Shabelle w Somalii (12 zabitych); impas w rozmowach 

nt. zawieszenia broni w konflikcie domowym w Libii; nieudany 

zamach na min. obrony Jemenu, MOHAMMEDA ALI AL-

MAQDASHI’EGO w gub. Marib; COVID-19: pierwsze przypadki i 

zgony w Iranie, zakończenie kwarantanny na statku „Daimond 

Princess” w Jokohamie (19 II). Początek ofensywy powstańców 

syryjskich w prow. Idlib; COVID-19: pierwszy zgon w Korei Płd.; 

możliwość rozszerzenia aktu oskarżenia o zabójstwo na premiera 

Lesotho, TOMA THABANE (20 II). 7-dniowy częściowy rozejm 

między USA, Afganistanem a talibami; wymiana ognia między 

Indiami a Pakistanem w Kaszmirze; COVID-19: 21 przypadków   

we Włoszech, pierwsze przypadki w Izraelu i Libanie (21 II). 5 ofiar 

walk w Peszawarze podczas akcji antyterrorystycznej; COVID-19: 

pierwsze zgony we Włoszech, 433 przypadki w Korei Płd., 34 

przypadki w USA, pierwszy przypadek w Iraku, zakaz odwiedzania 

Samoa przez statki wycieczkowe (22 II). Izraelski nalot bombowy w 

pobliżu Damaszku – 2 ofiary; 9 zabitych podczas trzęsienia ziemi w 

irańskim Azerbejdżanie; COVID-19: 155 przypadków we Włoszech, 

602 przypadki w Korei Płd., zamknięcie granicy Iranu z Turcją, 

pierwsze przypadki w Afganistanie (23 II). 60 rannych podczas 

staranowania cywilów na karnawale w Volkmarsen; groźba wojny 

ze Strefą Gazy wg wypowiedzi premiera Izraela, NATANYAHU; 13 

ofiar podczas starć protestujących przeciwko wizycie TRUMPA w 

Delhi; COVID-19: zamknięcie granicy Armenii z Iranem, 229 

przypadki we Włoszech, zawieszenie lotów do Korei Płd. przez 

Wietnam, 53 przypadki w USA, pierwsze przypadki w Kuwejcie, 

Omanie i Bahrajnie; kryzys rządowy w Malezji (24 II). Przejęcie 

kontroli nad Kafranbel przez syryjską armię rządową; COVID-19: 

322 przypadki we Włoszech, pierwszy przypadek w Chorwacji, 

Algierii i Szwajcarii (25 II). 27 zabitych podczas walk między 

hindusami a muzułmanami w Indiach; COVID-19: 424 przypadki 

we Włoszech, stan wyjątkowy w San Francisco, pierwszy przypadek 

w Brazylii, Grecji, Rumunii i Gruzji (26 II). Bilans strat w prow. 

Idlib od grudnia 2019 r.: 1186 powstańców, 1136 syryjskich 

żołnierzy; COVID-19: 655 przypadki we Włoszech, blokada wjazdu 

do Arabii Saudyjskiej dla zagranicznych pielgrzymów, sugestia 
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zamknięcia szkół w Japonii od 2 III, pierwsze przypadki w Estonii i 

San Marino; odkrycie największej znanej eksplozji w historii 

Wszechświata w gromadzie galaktyki Ophiuchus (27 II). Wezwanie 

Turcji do utworzenia strefy zakazu lotów nad Syrią; rozmieszczenie 

2 fregat rosyjskich u wybrzeży Syrii; atak tureckich dronów w 

pobliżu Idlib – 11 ofiar; COVID-19: spadek indeksów na giełdzie 

Dow Jones, utrata 6 bln dol. wartości akcji na światowych rynkach, 

odwołanie Geneva Motor Show i targów turystycznych ITB Berlin, 

pierwsze przypadki na Białorusi, w Monako, Azerbejdżanie, Nowej 

Zelandii, Meksyku, Nigerii, na Islandii i Litwie, 888 przypadków we 

Włoszech (28 II). Umowa o zakończeniu obecności wojsk USA w 

Afganistanie i końcu wojny z talibami – Doha; nalot turecki na 

prow. Idlib (48 ofiar); COVID-19: pierwsze przypadki w Irlandii, 

Katarze, Luksemburgu i Ekwadorze, pierwszy zgon w Australii i 

USA (29 II). Początek tureckiej operacji wojskowej w syryjskiej 

prow. Idlib „Wiosenna Tarcza”; ataki tureckich dronów na 

syryjskich żołnierzy – 19 ofiar; ofensywa syryjskiej armii rządowej 

w gub. Daraa pod Al-Sanamayn; odrzucenie klauzuli z umowy z dn. 

29 II br. przez Afganistan o uwolnieniu więźniów talibskich przed 

10 III; COVID-19: zamknięcie kościołów w Korei Płd., pierwszy 

przypadek w Wlk. Brytanii i na Dominikanie, stan zagrożenia 

zdrowia publicznego na Florydzie, pierwszy zgon w San Marino; 

kryzys grecko-turecki wskutek opuszczenia Turcji przez 76 tys. 

uchodźców (rozmieszczenie sił zbrojnych Grecji wzdłuż granicy z 

Turcją); nawiązanie stos. dypl. przez Syrię i Libię (1 III). LUIS 

ALBERTO ALEJANDRO APARICIO LACALLE POU prezydentem 

Urugwaju (do dzisiaj). Walki o Al-Hazm w Jemenie; przejęcie 

Saraqib przez syryjskie wojska rządowe; ogłoszenie końca okresu 

ograniczania przemocy przez talibów w Afganistanie – zapowiedź 

dalszych ataków przeciw siłom rządowym; COVID-19: turniej 

Japan Sumo bez udziału publiczności, pierwsze przypadki w Arabii 

Saudyjskiej, Indonezji, Andorze, Portugalii, Maroku, Tunezji i Rosji, 

102 przypadki w USA, początek rozmów handlowych między Wlk. 

Brytanią a UE; wystrzelenie dwóch pocisków krótkiego zasięgu 

przez KRL-D (2 III). 4 ofiary ataku syryjskich sił rządowych na 

wojska tureckie na zach. od Saraqeb; tornado w Nashville – 25 

ofiar; COVID-19: stan wyjątkowy w stanie Tennessee, pierwszy 

przypadek na Ukrainie i w Argentynie oraz Chile, zapowiedź 

uwolnienia 54 tys. więźniów przez Iran w celu zapobieżenia 

rozprzestrzeniania się wirusa (3 III). Pierwszy nalot amerykański na 

pozycje talibów w Afganistanie od czasu podpisania porozumienia 

pokojowego; COVID-19: zapowiedź zamknięcia wszystkich szkół    

we Włoszech, pierwsze przypadki na Węgrzech i w Słowenii (4 III). 

Otwarcie do zwiedzania piramidy DŻOSERA po 14 latach 

renowacji w Egipcie; COVID-19: upadek brytyjskich linii 

lotniczych Flybe, spadek indeksów giełdowych Dow Jones o prawie 

1000 pkt, pierwszy przypadek w Bośni i Hercegowinie, odroczenie 

referendum konstytucyjnego we Włoszech, pierwszy zgon w Wlk. 

Brytanii, zawieszenie obrad parlamentu w Iranie po śmierci 

HOSSEINA SHEIKHOLESLAMA, członka Zgromadzenia 
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Konsultacyjnego (5 III). Zamach bombowy talibów w Kabulu –            

32 zabitych; próba detonacji materiałów wybuchowych w pobliżu 

ambasady USA w Tunisie; COVID-19: pierwsze przypadki w 

Bhutanie, Serbii i Watykanie; potępienie Wysp Cooka za 

wprowadzoną kryminalizację homoseksualizmu przez Komisję Praw 

Dziecka ONZ (6 III). Zapadnięcie się hotelu w Quanzhou (10 ofiar); 

wypadek drogowy między Damaszkiem a Homs – 22 zabitych; 

COVID-19: pierwsze przypadki na Malcie, Malediwach i w Bułgarii 

oraz Paragwaju, pierwszy zgon w Argentynie (7 III). COVID-19: 

pierwszy zgon w Kanadzie, pierwszy przypadek w Albanii i 

Mołdawii; włoska Lombardia w kwarantannie, 366 zgonów we 

Włoszech wobec ponad 7,3 tys. przypadków, zamieszki we włoskich 

więzieniach w Modenie, Foggii, Neapolu, Frosinone i Alessandrii, 

27 ofiar z powodu zatrucia metanolem w Iranie jako rzekomego 

panaceum na wirusa (8 III). Nieudany zamach na premiera Sudanu 

ABDALLA HAMDOKA w Chartumie; COVID-19: spadki na 

giełdzie Dow Jones Industrial Average o 1800 pkt.; 463 zgony we 

Włoszech wobec 9,1 tys. przypadków, wprowadzenie blokady 

Włoch, pierwsze zgony w Niemczech, zamknięcie wszystkich typów 

szkół w Arabii Saudyjskiej, pierwsze przypadki na Cyprze, 

odwołanie wszelkich parad w Dzień św. PATRYKA w Irlandii                

(9 III). COVID-19: 25 bln euro pomocy UE na kryzys w związku      

z pandemią, przełożenie po raz pierwszy w historii Coachella Valley 

Music and Arts Festival w Indio w Kalifornii, 10 149 przypadków 

we Włoszech, XI JINPING w Wuhan, 11-milionowym mieście w 

kwarantannie, zawieszenie wszystkich szkół w Czechach, Paragwaju 

i Grecji, pierwszy zgon w Maroku, 881 przypadków w Iranie, 

pierwsze przypadki w Turcji i Boliwii, zamknięcie placu Św. 

PIOTRA i bazyliki św. PIOTRA w Watykanie, stan wyjątkowy w 

Kolorado, stan zagrożenia zdrowia publicznego w Connecticut                   

(10 III). Odrzucenie warunków rządu afgańskiego dot. zwolnienia 

5000 talibów; atak rakietowy na obóz wojskowy k/Bagdadu –                 

2 ofiary; COVID-19: bessa na giełdzie – spadek o 1400 pkt na Dow 

Jones, odwołanie Electronic Entertainment Expo 2020, oficjalne 

ogłoszenie COVID-19 jako pandemii przez WHO, 827 zgonów we 

Włoszech wobec ponad 12 tys. przypadków, pierwszy zgon w 

Irlandii, Belgii, Szwecji i Indonezji, zamknięcie wszystkich szkół w 

Mołdawii, Danii i na Ukrainie, stan wyjątkowy na Węgrzech i w 

Boliwii oraz na Alasce, zakaz zgromadzeń w Argentynie i na 

Ukrainie, 238 przypadków w ciągu jednego dnia w Katarze, 30-

dniowy zakaz podróżowania do USA z Europy za wyjątkiem Wlk. 

Brytanii, pierwszy zgon w Gujanie, pierwszy przypadek w 

Hondurasie; odkrycie w Myanmarze  najmniejszego w historii 

dinozaura – Oculudentavis khaungraae; skazanie HARVEY’A 

WEINSTEIN’A na 23 lata więzienia za przestępstwa seksualne         

(11 III). COVID-19: Państwo Hanks zarażeni koronawirusem, 

spadek wartości akcji na giełdzie Dow Jones o 10% (najwięcej od 

1987 r.), spadki na giełdach Europy: w Hiszpanii o 14%, w Wlk. 

Brytanii o 11%, w Niemczech o 12%, we Francji o 12%, we 

Włoszech o 17%, pierwsze przypadki na Kubie i na Kajmanach, 
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1016 zgonów we Włoszech wobec ponad 15 tys. przypadków, 

pierwszy zgon w Indiach, Polsce, Austrii, Grecji, zamknięcie 

wszystkich szkół i zakaz imprez masowych w Polsce, Irlandii, 

Hiszpanii i na Litwie, zamknięcie granic na Słowacji, stan 

wyjątkowy w stanie Nowy Jork, zamknięcie Białego Domu, Kapitolu 

dla zwiedzających (12 III). COVID-19: zamknięcie Luwru do 

odwołania, zawieszenie wspinaczki na Mount Everest w Nepalu, 

odwołanie lotów do Europy przez Delta Air Lines, pierwsze 

przypadki w Kazachstanie, stan wyjątkowy w Bułgarii, USA i w 

Czechach, min. spr. wewn. Australii PETER DUTTON zarażony 

koronawirusem, pierwszy przypadek w Gwinei, Kenii, Sudanie,           

na wyspie Gwadelupie, Gwatemali, Kosowie oraz Etiopii, pierwszy 

zgon w Sudanie, zamknięcie granic, szkół w Pakistanie, zawieszenie 

turystyki w Omanie, zamknięcie placówek publicznych w Andorze, 

stan zagrożenia epidemicznego w Polsce – zamknięcie granic, 

zamknięcie granic na Cyprze, odwołanie serii wyścigów IndyCar 

2020, turnieju golfa Masters 2020, wyścigów F1, maratonu w 

Bostonie (13 III). KATERINA SAKELLAROPOULOU prezydentem 

Grecji (do dzisiaj). COVID-19: 1500 nowych przypadków w 

Hiszpanii – zamknięcie granic, ponad 12 tys. przypadków i 611 

zgonów w Iranie, pierwsze przypadki w Namibii i Rwandzie, 250 

zgonów w ciągu doby we Włoszech, zamknięcie szkół i odwołanie 

imprez masowych w Syrii, kwarantanna na Nowej Zelandii i w San 

Marino (14 III). 15 ofiar wybuchu rurociągu w Lagos; COVID-19: 

pierwszy przypadek w Uzbekistanie, Kongo, 113 zgonów wobec 

13,9 tys. zarażonych w Iranie, stan wyjątkowy w Kazachstanie, 

zamknięcie meczetu Al-Aksa i Kopuły na Skale w Jerozolimie, 

pierwszy zgon na Węgrzech i w Gwatemali, zamknięcie wszystkich 

szkół w Holandii oraz w Słowenii, zamknięcie granic z Francją, 

Szwajcarią, Austrią, Danią i Luksemburgiem przez Niemcy (15 III). 

COVID-19: spadki na giełdach azjatyckich, wstrzymanie produkcji 

przez Renault, stan wyjątkowy w Finlandii, Sudanie i Armenii, 

pierwszy przypadek na Grenlandii, Beninie, Liberii, Somalii i 

Tanzanii, pierwszy zgon w Bahrajnie, śmierć wlk. ajatollaha 

HASHEMA BATHAIE GOLPAYENAGI w Iranie, 4459 przypadków 

w USA (16 III). COVID-19: pierwsze zgony w Malezji, uwolnienie 

85 tys. więźniów w Iranie, 135 zgonów przy 16 tys. przypadków w 

Iranie, zamknięcie wewnętrznych granic UE pierwszy raz w historii, 

182 zgony przy 11 tys. przypadków w Hiszpanii, stan wyjątkowy     

w Bośni i Hercegowinie, pierwszy zgon w Brazylii i Turcji, sport – 

przełożenie Euro 2020 na rok następny, odroczenie Copa America 

2020 na rok następny, przełożenie French Open 2020 (17 III). 

COVID-19: przełożenie Konkursu Piosenki Eurowizji 2020 na rok 

następny, odwołanie Festiwalu Glastonbury 2020, Family First 

Coronavirus Response Act w USA – ulga gospodarcza dla rodzin 

dotkniętych pandemią, pierwszy zgon w Burkina Faso, pierwszy 

przypadek w Gambii, Dżibuti, 17,3 tys. zarażonych w Iranie przy 

147 zgonach na dobę, 850 mln uczniów bez dostępu do szkoły z 

powodu pandemii, 676 przypadków na dobę w Wlk. Brytanii, 35,7 

tys. zarażonych we Włoszech, stan wyjątkowy w Portugalii, 150. 
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zgon w USA; legalizacja aborcji w Nowej Zelandii (18 III). COVID-

19: Bergamo – epicentrum pandemii koronawirusa we Włoszech, 

książę Monako ALBERT II zarażony, 767 zgonów w Hiszpanii przy 

17 tys. zarażonych, pierwszy przypadek na Fidżi i na Haiti, pierwszy 

zgon w Rosji i Meksyku, zamknięcie granic Australii, 195 zgonów            

w USA przy 13,2 tys. przypadków, stan wyjątkowy na Haiti, 

przekazanie ognia olimpijskiego Japonii przez Grecję podczas 

ceremonii bez widzów, zawieszenie meczów piłki nożnej w Anglii 

(19 III). COVID-19: plan stymulacyjny w celu przeciw-działania 

skutkom społeczno-ekonomicznym w Wlk. Brytanii, kwarantanna       

w Argentynie, pierwszy zgon w Paragwaju, 1 tys. ofiar w Hiszpanii 

wobec 20 tys. zarażonych, stan epidemii w Polsce, pierwszy zgon     

na Islandii, ZEA i w Izraelu, pierwszy przypadek w Papui-Nowej 

Gwinei i na Madagaskarze, drugi dzień z rzędu zero przypadków        

w ChRL, godzina policyjna na Sri Lance, 1433 zgony w Iranie 

wobec 19,6 tys. przypadków, zakaz turystyki na Kubie; legalizacja 

medycznego i przemysłowego stosowania konopi indyjskich w 

Ghanie (20 III). COVID-19: wznowienie budowy infrastruktury w 

ChRL, pierwszy przypadek w Timorze Wsch. i w Ugandzie, pierwszy 

zgon na Mauritiusie i w Finlandii oraz na Cyprze, stan wyjątkowy    

w Gruzji, 4825 zgonów do tej pory we Włoszech, 1326 zgonów do 

tej pory w Hiszpanii, zamknięcie wszystkich restauracji, pubów, 

teatrów, siłowni, kin w Wlk. Brytanii, 562 zgony do tej pory we 

Francji, godzina policyjna w Albanii i Turcji (21 III). COVID-19: 

zawieszenie lotów do Indii, pierwsze przypadki w Palestynie i w 

Syrii, pierwszy zgon w Afganistanie, Andorze i Rumunii, 5476 

zgonów we Włoszech od początku pandemii, samoizolacja 

MERKEL, PLACIDO DOMINGO zarażony koronawirusem, decyzja 

Kanady o bojkocie igrzysk w Tokio 2020 o ile nie będą odwołane z 

powodu pandemii (22 III). Atak Boko Haram na bazę wojskową            

w Czadzie – 92 ofiary, zamach Boko Haram w nigeryjskim stanie 

Borno (70 ofiar), rebelia sił islamistycznych w Mocimboa da Praia 

w Mozambiku, COVID-19: otwarcie kin w ChRL, zamknięcie 

McDonald’s w Wlk. Brytanii i Irlandii, wyspa Aneityum w Vanuatu 

w kwarantannie, 2182 zgony w Hiszpanii wobec 33 tys. zarażonych 

do tej pory, 213 zgonów w Holandii wobec 4,7 tys. zarażonych do 

tej pory, kwarantanna na Cyprze i w RPA, pierwsze przypadki w 

Myanmarze, ogłoszenie stanu wyjątkowego w Toronto, wysłanie 

lekarzy z Kuby do Włoch celem pomocy (23 III). COVID-19: 

przełożenie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 na rok 

następny, otwarcie Wlk. Muru Chińskiego dla zwiedzających, 64 

ofiary nielegalnego przewożenia w ciężarówce w prow. Tete w 

Mozambiku, COVID-19: ponad 1 tys. zgonów we Francji wobec 

22,3 tys. zakażonych, pierwszy przypadek na Rapa Nui, w Libii           

(24 III). 25 ofiar ataku zamachowca w Kabulu, COVID-19: 

dezynfekcja piramidy w Gizie, kwarantanna w Indiach, pierwszy 

zgon w Palestynie, stan wyjątkowy w Nowej Zelandii i na Wyspach 

Salomona, wzrost zakażeń w Hiszpanii i USA, książę KAROL 

zarażony koronawirusem, pierwsze przypadki w Mali i Gwinei 

Bissau; aresztowanie byłego min. spr. zagr. Ukrainy LEONIDA 
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KOZHARY pod zarzutem morderstwa; Rosja – odroczenie 

referendum konstytucyjnego (25 III). COVID-19: 1,2 tys. zgonów 

wobec 83 tys. przypadków w USA, ponad 4 tys. zgonów do tej pory 

w Hiszpanii, 578 zgonów w Wlk. Brytanii wobec 11,6 tys. 

przypadków, pierwszy zgon w Armenii, Wenezueli i w Nikaragui; 

ułaskawienie ponad 4 tys. więźniów w Etiopii (26 III). Urbi et Orbi 

na pustym placu św. PIOTRA w Rzymie, COVID-19: pierwszy zgon 

w Uzbekistanie i w Jordanii oraz RPA, 300 ofiar wypicia metanolu 

w Iranie jako „leku”, 9134 zgony we Włoszech wobec 86,4 tys. 

zarażonych, premier Wlk. Brytanii, BORIS JOHNSON zarażony 

koronawirusem, kwarantanna na Węgrzech, zamknięcie sklepów           

i restauracji w Rosji; Macedonia Płn. – nowym członkiem NATO     

(27 III). Przechwycenie kilku pocisków balistycznych Huti nad 

stolicą Arabii Saudyjskiej; COVID-19: stopniowe znoszenie 

obostrzeń w Wuhan, pierwszy zgon w Brunei, Boliwii i Urugwaju, 

ponad 1 tys. zgonów wobec 17 tys. przypadków w Wlk. Brytanii,              

5,6 tys. zgonów w Hiszpanii wobec 72 tys. przypadków, Rosja – 

zamknięcie granic, 2,3 tys. zgonów we Francji wobec 37,5 tys. 

przypadków, pomoc lekarska ChRL dla Pakistanu (28 III). COVID-

19: wznowienie lotów do prow. Hubei w ChRL, pierwszy zgon w 

Nowej Zelandii i w Mali (29 III). Nalot saudyjski na stolicę Jemenu 

w Sanie, zamach na gubernatora reg. Nugal, ABDISALANA 

HASSANA w Somalii, COVID-19: Wuhan – otwarte sklepy i centra 

handlowe, stan zagrożenia zdrowia w Meksyku, pierwszy zgon w 

Syrii, akcja dezynfekcyjna w Malezji, śmierć byłego prezydenta 

Kongo, YHOMBI-OPANGO z powodu zarażenia, ponad 3 tys. 

zgonów na 44,5 tys. przypadków we Francji, pierwsze przypadki w 

Botswanie, uwolnienie 466 więźniów w Libii (30 III). COVID-19: 

pierwszy zgon w Myanmarze, Senegalu i w Salwadorze, najmłodsza 

ofiara w Europie (12-letnia Belgijka), 1,7 tys. zgonów wobec 25,1 

tys. przypadków w Wlk. Brytanii, pierwsze przypadki w Burundi i 

Sierra Leone, zakaz używania słowa koronawirus w Turkmenistanie 

(31 III). Ostrzał wybrzeży Libii pod Ajaylat przez turecki okręt 

wojenny; upadłość Whiting Petroleum Corporation w Wlk. Brytanii, 

COVID-19: pierwszy raport bezobjawowych przypadków w ChRL 

(130), min. zdrowia Izraela YAAKOV LITZMAN zarażony 

koronawirusem, uwolnienie 470 więźniów w Jemenie, śmierć byłego 

premiera Somalii NUR HASSANA HUSSEINA z powodu wirusa, 2,3 

tys. zgonów wobec 29,4 tys. przypadków w Wlk. Brytanii, ponad 4 

tys. zgonów wobec 56,9 tys. przypadków we Francji (1 IV). COVID-

19: na świecie ponad 1 mln zarażonych, blokada stolicy Fidżi, Suvy 

w związku z pandemią, 950 zgonów w ciągu doby w Hiszpanii, 1355 

zgonów w ciągu doby we Francji, 569 zgonów w ciągu doby w Wlk. 

Brytanii, pierwszy zgon w Zambii, pierwszy przypadek w Malawi    

(2 IV). Usunięcie pomnika KONIEWA w Pradze – sprzeciw Rosji i 

prezydenta ZEMANA; COVID-19: zawieszenie produkcji pojazdów 

i silników Forda w Europie, 3,6 tys. zgonów wobec 38,1 tys. 

przypadków w Wlk. Brytanii, 10,9 tys. zgonów wobec 117,7 tys. 

przypadków w Hiszpanii, pierwszy przypadek na Falklandach, 

pierwszy zgon w Surinamie (3 IV). Strzelanina w Chihuahua w 
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Meksyku – 15 ofiar; COVID-19: pierwszy zgon w Gruzji i Kuwejcie, 

708 zgonów w ciągu doby w Wlk. Brytanii, najmłodsza ofiara 

wirusa w Europie (5-letni chłopiec), 7,5 tys. zgonów wobec 89,9 tys. 

przypadków we Francji (4 IV). COVID-19: pierwszy przypadek w 

Sudanie Płd., pierwszy zgon w Etiopii i na Haiti, śmierć byłego 

premiera Libii MAHMOUDA JIBRILA, ułaskawienie 5,6 tys. 

więźniów w Maroku, premier Wlk. Brytanii JOHNSON w szpitalu, 

specjalne przemówienie ELŻBIETY II do narodu brytyjskiego (5 

IV). Atak islamistów na bazę wojskową w Bamba w Mali – 25 ofiar; 

COVID-19: 833 zgony w ciągu doby we Francji, pierwszy zgon na 

Barbadosie, kryzys rządowy w Polsce w związku z wyborami 

prezydenckimi (6 IV). Napięcie między talibami a Afganistanem w 

związku z odmową zwolnienia więźniów; COVID-19: stan 

wyjątkowy w Japonii, 6,1 tys. zgonów wobec 55,2 tys. przypadków 

w Wlk. Brytanii, pierwszy przypadek w Górskim Karabachu, 1417 

zgonów w ciągu doby we Francji; skazanie byłego prezydenta 

Ekwadoru RAFAELA CORREĘ na 8 lat więzienia za korupcję (7 

IV). Jednostronne zawieszenie broni koalicji pod przywództwem 

Arabii Saudyjskiej w konflikcie domowym w Jemenie, COVID-19: 

koniec kwarantanny Wuhan, 936 zgonów w ciągu doby w Wlk. 

Brytanii, pierwsze zgony na Malcie i w Somalii, uwolnienie 599 

więźniów w Omanie (8 IV). COVID-19: 2,1 tys. zgonów wobec 

108,2 tys. przypadków w Niemczech, 7,9 tys. zgonów wobec 65 tys. 

przypadków w Wlk. Brytanii (9 IV). COVID-19: pakiet 540 mld euro 

w celu złagodzenia skutków gospodarczych pandemii w krajach UE, 

pierwszy przypadek w Jemenie, 4,2 tys. zgonów wobec 68,1 tys. 

przypadków w Iranie, 494 zgony w ciągu doby w Belgii, 980 

zgonów w ciągu doby w Wlk. Brytanii, 2108 zgonów w ciągu doby w 

USA (ogółem 18,6 tys. zgonów wobec 500,3 tys. przypadków); wirus 

ebola w Dem. Rep. Konga, zamieszki w więzieniu w Angarsku w 

Rosji (10 IV). Sprzedaż kopii „Hey, Jude” PAULA MCCARTNEY za 

910 000 dol. amer. na wirtualnej aukcji; COVID-19: ponad 1 tys. 

zgonów wobec 19,7 tys. przypadków w Brazylii, najwięcej zgonów 

do tej pory w USA – 20 071 (11 IV). Akcja zwalniania więźniów 

talibskich i afgańskich; odzyskanie Sokotry przez jemeńskie siły 

rządowe; porozumienie OPEC w sprawie ograniczenia produkcji 

ropy; COVID-19: 297 zgonów wobec 4,6 tys. przypadków na 

Filipinach, śmierć byłego naczelnego rabina Izraela ELLYAHU 

BAKSHI-DORONA z powodu wirusa, pierwszy przypadek na wyspie 

Saba (byłe Antyle Hol.), przekroczenie liczby 10 tys. zgonów w Wlk. 

Brytanii (12 IV). Stan klęski żywiołowej na wyspach Fidżi; pożary 

blisko Czarnobyla na Ukrainie; COVID-19: ponad 500 marynarzy z 

lotniskowca USS „Theodore Roosevelt” z pozytywnym wynikiem 

(13 IV). COVID-19: 2228 zgonów w ciągu doby w USA, reakcja 

TRUMPA – zawieszenie finansowania WHO przez USA, zwolnienie 

45 tys. więźniów w Turcji, zakaz publicznych modlitw w Jordanii 

(14 IV). COVID-19: ewakuacja wojsk przez Hiszpanię z Mali 

wskutek pandemii, 2371 zgonów w ciągu doby w USA, 1438 zgonów  

w ciągu doby we Francji, opóźnienie Tour de France do sierpnia 

2020 r. (15 IV). COVID-19: 2 mln zarażonych na świecie, pierwszy 
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przypadek w Eswatini, 18 ofiar w Nigerii wobec akcji policji w celu 

egzekwowania środków przeciw COVID-19, 315 zgonów w ciągu 

doby w Niemczech (16 IV). Zasadzka na 11 filipińskich żołnierzy w 

płd. części prow. Sulu; COVID-19: 14,5 tys. zgonów wobec 108,6 

tys. przypadków w Wlk. Brytanii, śmierć szefa sztabu Nigerii, ABBY 

KYARI z powodu wirusa (17 IV). COVID-19: kwarantanna 700 

marynarzy Tajwańskiej Marynarki Wojennej, 15,4 tys. zgonów 

wobec 114,2 tys. przypadków w Wlk. Brytanii; aneksja Wysp Spratly 

przez ChRL (18 IV). 22 ofiary ataku szaleńca w Portapique w 

Kanadzie; napad Boko Haram na wioski w nigeryjskiej Katsinie – 

47 ofiar; COVID-19: zapowiedź badań mieszkańców w celu 

znalezienia przeciwciał w stanie Nowy Jork; potępienie chińskiej 

aneksji Wysp Spratly przez Wietnam (19 IV). COVID-19: Arabia 

Saudyjska – zamknięcie dwóch największych meczetów w Mekce, 

odwołanie parad NYC Pride March i Puerto Rico Day Parade, 

ponowne otwarcie szkół na Białorusi, ponowne otwarcie sklepów w 

Niemczech (20 IV). Zamordowanie 52 osób przez islamskie bojówki 

w Mozambiku; legalizacja uprawy konopi indyjskiej w Libanie; 

COVID-19: zawieszenie festiwalu San Fermin w Hiszpanii, 456 

zgonów wobec 52,7 tys. przypadków w Rosji, pozew stanu Missouri 

przeciw ChRL wobec pandemii (21 IV). COVID-19: 18,1 tys. 

zgonów wobec 133,4 tys. przypadków w Wlk. Brytanii; pierwszy 

wojskowy satelita Iranu (22 IV). COVID-19: ok. 15% bezrobocie w 

USA, nacjonalizacja linii lotniczych Alitalia we Włoszech z powodu 

rychłego bankructwa (23 IV). Atak bandytów w Parku Narodowym 

Virunga w Dem. Rep. Konga – 17 ofiar; COVID-19: 484 mld dol. 

dodatkowych środków finansowych dla małych firm w USA, 

powyżej 50 tys. zgonów w USA; koniec z karą chłosty w ramach 

kary w Arabii Saudyjskiej, kryzys rządowy w Brazylii (24 IV). 

Utworzenie administracji samorządowej przez separatystów na płd. 

Jemenu; COVID-19: przekroczenie 20 tys. ofiar w Wlk. Brytanii, 

uznanie sezonu Eredivisie 2019/2020 za nieważny w Holandii (25 

IV). COVID-19: 136 zgonów wobec 16,2 tys. przypadków w Arabii 

Saudyjskiej, częściowe zniesienie godziny policyjnej przez króla 

SALMANA (26 IV). Przejęcie rządów w Libii przez Libijską Armię 

Narodową wg wystąpienia marsz. KHALIFY HAFTARA; COVID-

19: 3 mln zarażonych na całym świecie, brak nowych przypadków w 

Nowej Zelandii (27 IV). 53 ofiary bombardowań w syryjskim Afrin; 

przystąpienie Kolumbii do OECD, COVID-19: pierwszy pies z 

pozytywnym wynikiem (mops w Chapel Hill w stanie Karolina Płn.), 

zamieszki w więzieniu Lurigancho w Peru, zakaz wszelkich imprez 

sportowych do września we Francji (28 IV). 3 ofiary zamachu 

bombowego w Char Asiab w Afganistanie; pożar magazynu w 

Icheon w Korei Płd. – 36 ofiar; COVID-19: 5 przypadków w 

Jemenie (29 IV). COVID-19: pierwsze przypadki w Tadżykistanie, 

premier Rosji MICHAIŁ MISZUSTIN zakażony koronawirusem; 

kryminalizacja okaleczeń żeńskich narządów płciowych w Sudanie 

(30 IV). Atak dżihadystów na egipskich żołnierzy na płw. Synaj – 15 

ofiar (1 V). COVID-19: potępienie wykluczenia Tajwanu z WHO 

przez Palau (2 V). COVID-19: 1,2 tys. zgonów wobec 134,6 tys. 
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przypadków w Rosji; nieudany atak najemników Silvercorp w 

wenezuelskiej Zat. Macuto (3 V). COVID-19: Nowa Zelandia bez 

nowych przypadków od prawie 2 miesięcy, dymisja min. handlu 

Wlk. Brytanii CONORA BURNSA za groźby wobec prywatnej firmy 

(4 V). Zaprzeczenie wiedzy rządu amerykańskiego o nalocie na           

Zat. Macuto z 3 V; COVID-19: 7,9 tys. zgonów wobec 114,7 tys. 

przypadków w Brazylii, 29,4 tys. zgonów do tej pory w Wlk. Brytanii 

(5 V). Walki armii indyjskiej z mudżahedinami w prow. Dżammu i 

Kaszmir; COVID-19: przełożenie wyborów prezydenckich w Polsce 

z powodu pandemii (6 V). Wycofanie wojsk saudyjskich z wyspy 

Sokotra; wyciek gazu styrenowego z zakładu chemicznego w 

Visakhapatnam w Indiach – 13 ofiar; COVID-19: śmierć 5 

członków społ. jezuitów w Pickering w kanadyjskim stanie Ontario, 

kryzys rządowy w Lesotho (7 V). Zamach bombowy w Kech w 

Pakistanie – 5 ofiar; 16 zabitych podczas przejazdu pociągu w 

Aurangabad w Indiach; COVID-19: godzina policyjna w Kuwejcie 

(8 V). Atak islamistów w Nigrze – 20 ofiar; przyznanie się Etiopii     

do zestrzelenia kenijskiego prywatnego samolotu na kursie 

samobójczym; zamieszki w Ghor w Afganistanie – 6 ofiar (9 V). 

Masowe bombardowania artyleryjskie Trypolisu przez Libijską 

Armię Narodową; uderzenie pocisku w irański okręt wsparcia 

morskiego Konarak podczas ćwiczeń – 19 ofiar (10 V). Atak talibów 

na konwój w prow. Alishing w Afganistanie – 27 ofiar; COVID-19: 

ponowne otwarcie Shanghai Disneyland, nowe przypadki w Wuhan, 

ponad 80 tys. zgonów w USA do tej pory; upadek rządu w Lesotho 

(11 V). Ataki w Afganistanie – zabójstwo 24 ofiar w szpitalu, 32 

ofiary na pogrzebie; akty terroru na Zach. Brzegu Jordanu; 

COVID-19: 12,4 tys. zgonów wobec 177,5 tys. przypadków w 

Brazylii (12 V). COVID-19: 58 dni bez wypadków śmiertelnych w 

Nowym Jorku z udziałem pieszego, pierwszy przypadek w Lesotho 

(13 V). Zamach bombowy w Gardez w Afganistanie – 5 ofiar; 50 

zabitych islamistów w operacji wojskowej w Mozambiku; COVID-

19: miesiąc bez nowych zgonów w ChRL, nałożenie sankcji przez 

USA  na chińskich urzędników odpowiedzialnych za prześladowania 

Ujgurów (14 V). Zasadzka talibów w Khan Abad w Afganistanie –    

3 ofiary; starcia w jemeńskiej prow. Al-Bayda; COVID-19: ponad 

300 tys. zgonów na całym świecie do tej pory (15 V). Ostrzeżenie 

Jordanii wobec Izraela wobec możliwej aneksji Zach. Brzegu 

Jordanu; COVID-19: zapowiedź wznowienia sezonu przez 

Bundesligę (16 V). 8 ofiar ataku talibów na punkt kontrolny w 

Logar w Afganistanie; zamach bombowy – śmierć gub. Reg. Mudug 

AHMEDA MUSE NURA w Somalii; atak w prow. Ituri w Dem. Rep. 

Konga – 20 ofiar; COVID-19: pierwszy zgon w Madagaskarze (17 

V). Ataki bombowe w afgańskiej prow. Ghazni – 7 ofiar; COVID-

19: protesty w Santiago de Chile przeciwko kwarantannie (18 V). 

Zamach bombowy w pakistańskim Beludżystanie – 6 zabitych; 

odparcie ataku talibów w Kunduzie – 40 ofiar; szturm talibów na 

meczet w afgańskiej prow. Parwan (7 ofiar); COVID-19: 1179 

zgonów w ciągu doby w Brazylii; rozwiązanie wszystkich umów z 

Izraelem i USA przez Palestynę; wszczęcie postępowania wobec 
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Banku Anglii przez Bank Centralny Wenezueli o przetrzymywanie 

wartości wenezuelskiego złota w postaci 930 mln euro (19 V). 

Strzelanina w Glendale w Arizonie – 3 osoby ranne (20 V). COVID-

19: liczba przypadków szacowana na ponad 5 mln (31% w USA) – 

(21 V). COVID-19: upadek największego przedsiębiorstwa 

autokarowego Shearings, katastrofa lotnicza w Karaczi -  97 ofiar; 

wypadek drogowy w Darfur (Sudan) – 57 ofiar (22 V). Ogłoszenie 

przez talibów trzydniowego zawieszenia broni w Afganistanie; 

COVID-19: pierwszy przypadek w Strefie Gazy, protesty przeciwko 

ciągłej kwarantannie w miastach Hiszpanii; zamordowanie członka 

Rady Najwyższej Ukrainy WALEREGO DAWIDIENKO w Kijowie 

(23 V). Operacja wojskowa Wybrzeża Kości Słoniowej i Burkina 

Faso przeciwko dżihadystom – 8 ofiar; COVID-19: Czarnogóra 

pierwszym państwem w Europie wolnym od koronawirusa; 3157 

więźniów wolnych w Egipcie; demonstracje przeciwko ustawie o 

bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu (24 V). Śmierć 

zatrzymanego przez policję Afroamerykanina GEORGE’A FLOYDA 

w Minneapolis – początek ogromnego wzburzenia społecznego w 

USA (25 V). 17 ofiar w prow. Ituri w Dem. Rep. Konga; walki z 

Boko Haram w Kamerunie – 5 zabitych; legalizacja małżeństw 

homoseksualnych w Kostaryce (26 V). Zamieszki w Minneapolis po 

śmierci FLOYDA (27 V). Atak na punkt kontrolny w Parwan w 

Afganistanie – 14 ofiar; napad bandycki na wioski w nigeryjskim 

stanie Sokoto – ok. 70 zabitych; COVID-19: ponad 100 tys. zgonów 

w USA do tej pory; koncentracja armii chińskiej i indyjskiej na 

pograniczu; COVID-19; odwołanie Maratonu Bostońskiego (28 V). 

Atak islamistów na konwój w Burkinie Faso – 15 ofiar; wyjście USA 

z WHO; stan wyjątkowy w Minneapolis; zamieszki w Detroit; 

protesty w Georgii, Teksasie, Chicago i Kalifornii wobec brutalnej 

postawy policji względem FLOYDA; dekryminalizacja cudzołóstwa 

na Tajwanie (29 V). COVID-19: 28,8 tys. zgonów wobec 498,4 tys. 

przypadków w Brazylii; napięte stosunki Etiopii z Sudanem; 3 

ofiary starć w Chicago, Oakland, Saint Louis, zamieszki także w 

Atlancie, Cleveland, Columbus, Denver, Los Angeles, Miami, 

Milwaukee, Filadelfii, Pittsburghu, Portland, Rochester, Salt Lake 

City i Seattle; COVID-19: zapowiedź przyjęcia nowego pakietu 

środków wspierających gospodarkę w Rosji w związku z pandemią 

(30 V). 6 ofiar zamachu bombowego w Mogadiszu; 18 ofiar ataku 

bandyckiego w Sabon Gari w Nigerii; COVID-19: pierwszy zgon   

w Rwandzie; liczba przypadków na całym świecie ponad 6 mln 

zarażonych; aktywowanie Gwardii Narodowej w 12 stanach USA w 

związku  z zamieszkami; aresztowanie 1383 osób w 17 miastach 

amerykańskich; odroczenie referendum niepodległościowego w 

Nowej Kaledonii (31 V). COVID-19: wykrycie wirusa u premiera 

Armenii i jego rodziny; 40 amerykańskich miast z godziną 

policyjną; 4 ofiary protestów w Cicero w Illinois oraz Davenport w 

stanie Iowa (1 VI). COVID-19: stosowanie leku remdeswiru w 

leczeniu w Indiach; demonstracje ku czci FLOYDA w miastach 

francuskich (Lyon, Marsylia, Lille) – (2 VI). Stan wyjątkowy po 

wycieku 20 tys. t ropy do rz. Ambarnaya blisko miasta Norylsk; 
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aresztowanie byłej pierwszej damy Lesotho, MAESIAH THABANE 

pod zarzutem morderstwa; aresztowanie byłego prezydenta 

Ekwadoru, BUCARAMA pod zarzutem posiadania broni (3 VI). 

Odzyskanie lotniska w Trypolisie przez Rząd Zgody Narodowej w 

Libii; COVID-19: protesty przeciwko kwarantannie w Senegalu, 

zamieszki w Guadalajarze wskutek śmierci młodego człowieka 

zabitego za brak maseczki przez policję (4 VI). Ponad 1300 ofiar w 

walkach w Dem. Rep. Konga w ostatnich 3 miesiącach; 7 zabitych 

w strzelaninie w Valhermoso Springs w Alabamie; COVID-19: 

pierwszy dzień bez zgonów w Nowym Jorku, ponad 40 tys. ofiar do 

tej pory w Wlk. Brytanii (5 VI). Pierwsze w historii Tajwanu 

odwołanie burmistrza z urzędu (HAN KUO-YU w mieście 

Kaohsiung) – (6 VI). COVID-19: ponad 7 mln przypadków na 

całym świecie, ponad 100 tys. przypadków w Arabii Saudyjskiej; 

rozebranie 2 pomników przez protestujących Black Lives Matter w 

Wlk. Brytanii i USA (7 VI). COVID-19: wygaśnięcie pandemii w 

Nowej Zelandii; ok. 1000 ofiar przy 50 tys. przypadków w RPA (8 

VI). Atak islamistów na wioskę Gubio w nigeryjskim stanie Borno – 

81 ofiar; zakończenie programu reality – Cops w USA; usunięcie 

filmu „Przeminęło z wiatrem” z serwisu streamingowego HBO Max 

z powodu treści zawierających uprzedzenia rasowe; 46 ofiar 

wywrotki łodzi u wybrzeży Tunezji; śmierć prezydenta Burundi, 

NKURUNZIZY, przejęcie rządów przez PASCALA NYABENDĘ          

(9 VI). COVID-19: ponad 2 mln przypadków w USA; zamknięcie 

sprawy zabójstwa OLOFA PALME w Szwecji – uznanie za zabójcę 

STIGA ENGSTRÖMA; zakaz używania flagi Konfederacji w 

wyścigach NASCAR w USA (10 VI). 21 lat więzienia za 

motywowane morderstwo honorowe siostry dla PHILIPA 

MANSHAUSA w Norwegii; zakaz testów kosmetyków na 

zwierzętach w Kolumbii (11 VI). 4 ofiary zamachu w meczecie w 

Kabulu; protesty przeciwko ustawie antyterrorystycznej w Manili 

(12 VI). EVARISTE NDAYISHIMIYE prezydentem Burundi (do 

dzisiaj). Ataki islamistów w Monguno i Nganzai w nigeryjskim 

stanie Borno – ponad 20 ofiar; COVID-19: ponad 3,1 tys. zgonów 

do tej pory w Chile; LGBT komunistyczną indoktrynacją w ramach 

kampanii prezydenckiej w Polsce (13 VI). Eksplozja skroplonego 

gazu w chińskim Wenling – 19 ofiar; COVID-19: rekord zakażeń i 

zgonów w Egipcie; udana operacja serca króla Maroka 

MOHAMMEDA VI (14 VI). Zasadzka na malijskich żołnierzy w 

środkowej części kraju – 24 ofiary; kryzys rządowy w Kirgistanie 

(15 VI). 20-30 ofiar wśród żołnierzy w starciu między żołnierzami 

indyjskimi a chińskimi w Kaszmirze-Ladakh; COVID-19: nawrót 

pandemii w Pekinie – zamknięcie szkół, blokada kilku osiedli 

mieszkalnych i zakaz podróżowania, 1282 zgony w ciągu doby w 

Brazylii, ponad 8 mln przypadków na całym świecie, zarażenie u 

prezydenta Hondurasu, JUANA ORLANDO HERNANDEZA; 

wysadzenie 4-piętrowego Międzykoreańskiego Biura Łącznikowego 

przez władze KRL-D w Kaesong (16 VI). Początek operacji 

wojskowej sił tureckich przeciwko kurdyjskim rebeliantom w płn. 

części Iraku; napięcie między KRL-D a Koreą Płd. po zniszczeniu 
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budynku w regionie Kaesong (17 VI). COVID-19: 8,2 tys. zgonów 

wobec ponad 100 tys. przypadków w Kanadzie; spory terytorialne 

między Indiami a Nepalem o Limpiyadhurę, Lipulekh i Kalapani (18 

VI). 5 ofiar tureckich nalotów w pobliżu Dohuk w Iraku; COVID-

19: ponad 1 mln przypadków w Brazylii (drugi wynik po USA); 

rezolucja MAEA wzywająca Iran do otwarcia swoich 2 obiektów 

jądrowych – sprzeciw Iranu; domaganie się odszkodowania od Wlk. 

Brytania za wieki niewolnictwa na Karaibach przez CARICOM; 

aresztowanie przywódcy opozycji WIKTARA BABARYKA na 

Białorusi (19 VI). 3 ofiary napaści w Forbury Gardens w Wlk. 

Brytanii; odsłonięcie pomnika LENINA w Gelsenkirchen; COVID-

19: 12,9 tys. zgonów wobec 395 tys. przypadków w Indiach, powrót 

restrykcji w australijskim stanie Victoria (20 VI). Ponowne 

przejęcie kontroli nad wyspą Sokotrą przez Południową Radę 

Przejściową w Jemenie; COVID-19: zakończenie stanu 

wyjątkowego w Hiszpanii; ponad 50 tys. zgonów w Brazylii do tej 

pory (21 VI). Przystąpienie ChRL do Traktatu o handlu bronią; 

wiec protestacyjny w Jerychu przeciwko izraelskim planom aneksji 

Doliny Jordanu (22 VI). Nieudany atak rakietowy Huti na saudyjski 

Ar-Rijad; COVID-19: pierwsza dawka proponowanej szczepionki w 

trakcie badania klinicznego w Imperial College London (23 VI). 

TANETI MAAMAU prezydentem Kiribati (do dzisiaj). Prośba 

Libijskiej Izby Reprezentantów o interwencję wojsk egipskich w 

libijskiej wojnie domowej (24 VI). 100 ofiar uderzeń piorunów w 

indyjskich stanach Bihar i Uttar Pradesh; COVID-19: 6,4 tys. 

przypadków do tej pory w Dem. Rep. Konga, 3 tys. przypadków           

do tej pory w RŚA, 107 zgonów w ciągu doby w Iraku, 37 tys. 

przypadków w ciągu doby w USA; koniec drugiej fali wirusa ebola 

w Dem. Rep. Konga (ponad 2200 ofiar); określenie Hezbollahu jako 

org. terrorystycznej przez Kosowo (25 VI). COVID-19: rekord 

przypadków w ciągu doby w USA: 39 972; 6 rannych w wyniku 

zamachu w Glasgow; propozycja stworzenia 51. stanu w USA 

(Dystrykt Kolumbii) – (26 VI). COVID-19: ponad 500 tys. 

przypadków w Indiach do tej pory (27 VI). LAZARUS CHAKWERA 

prezydentem Malawi (do dzisiaj). COVID-19: ponad 10 mln 

zakażeń i ponad 500 tys. zgonów na całym świecie (25% w USA); 

zatrzymanie potencjalnych 122 najemników przez Sudan (28 VI). 

Atak terrorystyczny na budynek pakistańskiej giełdy w Karaczi – 7 

ofiar; 23 zabitych w wyniku uderzenia rakietowego w targ bydła w 

Sangin w Afganistanie; wydanie nakazu aresztowania TRUMPA 

przez Iran; formalne uchylenie specjalnego statusu handlowego 

Hongkongu przez USA (29 VI). Telekonferencja sekr. stanu USA, 

MIKE’A POMPEO z talibskim mułłą BARADAREM w celu 

podtrzymania porozumienia pokojowego z końca lutego br. dot. 

Afganistanu; eksplozja gazu w klinice w Teheranie – 19 ofiar; 

COVID-19: ponad 28 tys. ofiar do tej pory w Meksyku; list króla 

Belgii FILIPA do prezydenta Dem. Rep. Konga dot. cierpień ludu 

kongijskiego podczas czasów kolonializmu belgijskiego; uchwalenie 

ustawy o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu w ChRL; 

zniesienie flagi stanu Missisipi (30 VI). Początek ofensywy 
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wojskowej Arabii Saudyjskiej w Jemenie przeciwko Huti, naloty na 

Sanę, prow. Marib, al-Jawf, al-Bajdę, Hajjah i Saadę; 24 ofiary 

strzelaniny w Irapuato w Meksyku; stłumienie protestów w 

etiopskim reg. Oromia; usunięcie pomnika gen. JACKSONA z 

Richmond w stanie Virginia; koniec stosowania swastyk w fińskim 

dowództwie sił powietrznych; COVID-19: Dayton w Ohio 

pierwszym miastem w USA z nakazem noszenia masek; ponad 60 

tys. ofiar do tej pory w Brazylii; rezolucja ONZ dot. przerwania 

wszelkich działań wojennych na całym świecie w związku z 

pandemią; zapowiedź uznania Somalilandu przez Tajwan (1 VII). 

32 zabitych w napadzie dżihadystów na Dogon w Mali; 162 ofiary 

katastrofy górniczej w Hpakant w Myanmarze; COVID-19: 188 

zgonów i 42,5 tys. przypadków w Omanie (2 VII). Operacja sił 

meksykańskich przeciwko kartelom narkotykowym w Nuevo Laredo 

– 12 ofiar; starcia w malijskim Mopti z dżihadystami (9 ofiar); 

katastrofa kolejowa w Sheikhupura w Pakistanie (21 ofiar); 

COVID-19: ponad 200 tys. przypadków do tej pory w Arabii 

Saudyjskiej; ustawa antyterrorystyczna na Filipinach (3 VII). 44 

ofiary w kilkudniowych starciach między islamistami a syryjskimi 

siłami rządowymi; COVID-19: ponowne otwarcie pubów i 

zakładów fryzjerskich w Wlk. Brytanii (4 VII). COVID-19: 11,5 tys. 

zgonów wobec 240,4 tys. przypadków w Iranie do tej pory; 

rozszerzenie blokady miasta Agry i opóźnienie otwarcia Tadż Mahal 

w Indiach (5 VII). Zamach na wybitnego historyka irackiego 

HISHAMA AL-HASHIMI w Bagdadzie; 49 ofiar powodzi na 

japońskiej wyspie Kiusiu; COVID-19: 24 tys. przypadków w ciągu 

doby w Indiach; ponad 100 tys. przypadków do tej pory w Katarze; 

ponad 50 tys. przypadków do tej pory w Kuwejcie (6 VII). 21 ofiar 

upadku autobusu do zbiornika wodnego w Anshun; COVID-19: 

zarażenie się prezydenta Brazylii, BOLSONARO; zamieszki uliczne 

w Belgradzie wobec dalszego trwania obostrzeń wobec ludności 

serbskiej (7 VII). COVID-19: ponad 3 mln przypadków do tej pory 

w USA, dzienny rekord – 62 021 nowych zarażonych; 555 

przypadków w ciągu doby w Rumunii; nagła śmierć premiera 

Wybrzeża Kości Słoniowej, AMADOU GON COULIBALY na 

posiedzeniu rządu (8 VII). COVID-19: 2,6 tys. nowych przypadków 

w ciągu doby w Indonezji, pozytywny wynik u prezydent Boliwii, 

JEANINE ANEZ; samobójstwo burmistrza Seulu, PARK WON-

SOONA (9 VII). Protesty antyrządowe w Bamako – 4 ofiary; 

przekształcenie Hagia Sophia z powrotem w meczet decyzją 

prezydenta Turcji, ERDOGANA (10 VII). 6 zabitych w zamachu 

bombowym w prow. Ghazni w Afganistanie; COVID-19: 

aresztowanie 71 osób za udział w protestach antyrządowych w 

Belgradzie przeciwko obostrzeniom (11 VII). Strzelanina w obozie 

dla przesiedleńców w Kutum w Sudanie – 9 ofiar; wymiana ognia 

między Azerbejdżanem a Armenią na granicy; COVID-19: 35 tys. 

zgonów do tej pory w Meksyku; zniesienie zakazu spożywania 

alkoholu dla nie-muzułmanów i koniec publicznej chłosty w Sudanie 

(12 VII). Atak talibów na budynek wywiadu afgańskiego w Aybak – 

11 ofiar; COVID-19: restrykcje w stanach Michigan i Kalifornii; 
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nakaz noszenia masek do walki z „pyłem” w Turkmenistanie; 

odrzucenie roszczeń ChRL do wysp na Morzu Południowochińskim 

przez USA (13 VII). COVID-19: kwarantanna w Minnesocie, 

Nowym Jorku, Ohio i Wisconsin; ponad 10 tys. przypadków do tej 

pory w Wenezueli (14 VII). Naloty lotnictwa saudyjskiego na Jemen 

– 7 ofiar; COVID-19: 30 tys. nowych przypadków w ciągu doby                 

w Indiach; 1,4 tys. nowych przypadków w ciągu doby w Indonezji     

(15 VII). COVID-19: 580 nowych przypadków w ciągu doby w 

Hiszpanii; ponad 2 mln przypadków wobec 76 tys. zgonów w 

Brazylii; ROSE CHRISTIANE RAPONDA pierwszą kobietą-premier 

Gabonu (16 VII). COVID-19: ponad 1 mln przypadków wobec 25 

tys. zgonów w Indiach; rekord przypadków w ciągu doby w Tokio – 

293; wzrost zakażeń w Kazachstanie oraz Kirgistanie; 428 nowe 

przypadki w ciągu doby w australijskim stanie Victoria (17 VII). 

Pożar katedry w Nantes; COVID-19: 889 nowych przypadków w 

ciągu doby w Rumunii; 84,8 tys. zakażonych do tej pory w 

Indonezji; zniesienie kary śmierci za homoseksualizm w Sudanie; 

hospitalizacja emira Kuwejtu (18 VII). COVID-19: 108 nowych 

przypadków w Hongkongu; 4,1 tys. zgonów do tej pory w Indonezji 

(19 VII). Zgoda parlamentu Egiptu na udział wojska w libijskiej 

wojnie domowej; COVID-19: nowe porozumienie finansowe w 

ramach łagodzenia skutków pandemii – 750 mld euro; 

hospitalizacja króla Arabii Saudyjskiej (20 VII). Napięcie polityczne 

między Turcją a Grecją; spotkanie premiera Iraku MUSTAFY AL-

KADHIMI’EGO z ajatollahem Iranu ALI CHAMENEI i 

prezydentem Iranu HASSANEM ROWHANIM w celu zacieśnienia 

współpracy; kryzys rządowy w Bułgarii (21 VII). COVID-19: 795 

nowych przypadków w ciągu doby w Japonii; rekord przypadków 

także w Hongkongu (113), Indonezji (139), RPA (572), Australii 

(502), Rumunii (ponad 1000), 67,8 tys. nowych przypadków w 

Brazylii; protesty antyrządowe w Izraelu (22 VII). Napad talibów na 

ok. Kandaharu w Afganistanie – 2 ofiary; COVID-19: stan recesji 

gospodarki Japonii; ponad 4 mln przypadków do tej pory w USA; 

ok. 1000 nowych przypadków jak do tej pory w Japonii; 1,2 mln 

przypadków wobec 45,7 tys. zarażonych w Indiach; oskarżenie Rosji 

o testy broni antysatelitarnej w kosmosie przez Wlk. Brytanię  i USA 

(23 VII). Usunięcie 2 pomników KOLUMBA z Chicago dla 

złagodzenia napięć międzyrasowych; COVID-19: 49,3 tys. nowych 

przypadków w ciągu doby w Indiach; 971 przypadków w ciągu doby 

w Hiszpanii; 284 196 nowych przypadków na całym świecie w ciągu 

doby; zamknięcie konsulatu USA w Chengdu wobec zamknięcia 

chińskiego konsulatu w Houston (24 VII). 20 ofiar w Darfur w 

wyniku walk; COVID-19: największy wzrost zakażeń w Korei Płd 

od marca br. (113); protesty społeczne w Seattle – 45 aresztowań; 

21 stopni ciepła na Spitsbergenie (25 VII). 8 ofiar bombardowania 

targu w syryjskim Ras al-Ayn; zawieszenie broni Ukrainy z 

rebeliantami; 15 zabitych w wypadku drogowym w wietnamskim 

Phong Nha; COVID-19: stan wyjątkowy w KRL-D po wykryciu 

pierwszego przypadku – blokada Kaesong; 10 zgonów w ciągu doby 

w Australii (26 VII). 60 ofiar bandyckiego ataku na Masalit w 
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sudańskim Darfurze; rekord ceny złota – 1944 dol. amer. za uncję; 

COVID-19: wprowadzenie zakazu wszystkich usług i spożywania 

posiłków w restauracjach w Hongkongu (145 nowych przypadków 

w ciągu doby); 61 nowych przypadków w ChRL; ponad 50 tys. 

nowych przypadków w ciągu doby w Indiach; 532 przypadki w 

ciągu doby w australijskim stanie Victoria; godzina policyjna w 

Antwerpii (27 VII). COVID-19: 18 nowych przypadków w 

Wietnamie w ciągu doby; 235 zgonów w ciągu doby w Iranie         

(28 VII). COVID-19: 101 nowych przypadków w ChRL w ciągu 

doby; ponad 90 tys. zgonów do tej pory w Brazylii; ok. 400 tys. 

przypadków do tej pory w Peru; nowa ustawa o regulacjach w 

mediach społecznościowych w Turcji (29 VII). Atak bombowy                    

w afgańskim Puli Alam – 17 ofiar; COVID-19: załamanie 

gospodarcze USA największe od czasów II wojny światowej – 

skurczenie się PKB o 32,9%; 1274 nowych przypadków w Japonii w 

ciągu doby; 52,1 tys. nowych przypadków w ciągu doby w Indiach; 

1197 nowych przypadków w ciągu doby na Ukrainie; 1356 nowych 

przypadków w ciągu doby w Rumunii; 615 nowych przypadków w 

ciągu doby w Polsce; ponad 10 mln zakażonych na całym świecie 

(30 VII). Starcia na pograniczu afgańsko-pakistańskim (22 ofiary); 

COVID-19: recesja w Hiszpanii – spadek PKB o 18,5%; pierwsze 2 

ofiary w Wietnamie; 4 tys. przypadków w ciągu doby na Filipinach; 

ponad 55 tys. nowych przypadków w Indiach; 46,6 tys. zgonów w 

Meksyku do tej pory; pierwszy zgon na Fidżi; WHO: rekord dobowy 

zakażeń na świecie (ponad 292 tys.); zapowiedź zakazu dla TikTok 

w USA (31 VII). 86 ofiar w wyniku spożywania nielegalnego 

alkoholu w indyjskim Pendżabie; COVID-19: stan wyjątkowy na 

Okinawie; 4,9 tys. nowych przypadków na Filipinach w ciągu doby; 

ponad 500 tys. przypadków do tej pory w RPA; 57 tys. nowych 

przypadków w Indiach w ciągu doby; protesty społeczne w 

Chabarowsku – domaganie się uwolnienia gub. SIERGIEJA 

FURGALA (1 VIII). Atak Boko Haram na płn. Kamerunu – 15 

ofiar; COVID-19: stan klęski żywiołowej w australijskim stanie 

Victoria, blokada Melbourne; protesty społeczne w Portland              

(2 VIII). Walki między talibami a wojskiem afgańskim pod 

więzieniem w Dżalalabadzie (29 ofiar); ONZ: podejrzenie wobec 

KRL-D o skonstruowanie miniaturowych ładunków nuklearnych; 

COVID-19: ponad 100 tys. przypadków do tej pory w hiszpańskiej 

Katalonii (3 VIII). COVID-19: 6,3 tys. nowych przypadków w ciągu 

doby na Filipinach; 680 nowych przypadków w ciągu doby w 

Polsce; 220 ofiar eksplozji w Bejrucie i wobec fali uderzeniowej po 

wybuchu (4 VIII). COVID-19: recesja w Indonezji – spadek 

gospodarczy o 5,3%, 1271 nowych przypadków w ciągu doby na 

Ukrainie; 1772 nowe przypadki w ciągu doby w Hiszpanii, 1695 

nowych przypadków w ciągu doby we Francji, 725 nowych 

przypadków w australijskim stanie Victoria (5 VIII). COVID-19: 

recesja na Filipinach  - spadek PKB o 16,5%, 1045 nowych 

przypadków w Niemczech, 726 nowych przypadków w Polsce, 1318 

nowych przypadków na Ukrainie, 904 zgony w ciągu doby w 

Indiach; podpisanie przez Egipt i Grecję umowy o wyłącznej strefie 
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ekonomicznej we wsch. części Morza Śródziemnego – sprzeciw 

Turcji; kryzys rządowy w Mauretanii (6 VIII). 20 ofiar bandyckiego 

ataku w Fada N’gourma w Burkinie Faso; katastrofa lotnicza 

indyjskiego samolotu pasażerskiego w Kalikat – 17 ofiar; COVID-

19: nowe rekordowe przypadki (Indie – ponad 62 tys. (w sumie 

ponad 2 mln), Irak – 3,4 tys., Japonia – 1,6 tys., Francja – 2,2 tys., 

Polska – 809); 23,4 mln dol. amer. pomocy dla Fidżi od UE w 

związku z pandemią (7 VIII). Samobójczy zamach bombowy w bazie 

wojskowej w Mogadiszu – 8 ofiar; zamieszki w Bejrucie: 238 

rannych w starciach, przejęcie budynku MSZ przez protestujących, 

11 ofiar pożaru bloku w czeskim Bohuminie, COVID-19: nakaz 

noszenia masek w Paryżu, nowe rekordowe przypadki (Irlandia – 

174, Polska – 843), ponad 100 tys. zgonów w Brazylii do tej pory; 

wezwanie Polski przez Komisarza ds. Praw Człowieka Rady Europy 

o natychmiastowe uwolnienie aktywisty LGBT „Margot” (8 VIII). 

Zamach bombowy w afgańskiej prow. Ghazni – 7 ofiar; zgoda 

afgańskiego parlamentu na uwolnienie 400 talibów; pożar w hotelu 

Swarna Palace w Vijayawada (Indie) – 11 ofiar; COVID-19: 100 

dni bez transmisji wirusa w Nowej Zelandii, rekord nowych 

przypadków w Grecji – 203, Indie – 64 399, ponad 1 tys. nowych 

przypadków w Wlk. Brytanii (9 VIII). Zamach bombowy w Chaman 

w Pakistanie – 5 ofiar; masakry w prow. Ituri w Dem. Rep. Konga 

(19 zabitych); osuwisko podczas powodzi w indyjskim stanie Kerala 

– 49 ofiar; COVID-19: ANTONIO BANDERAS zakażony 

koronawirusem; aresztowanie działacza JIMMY’EGO LAI w 

Hongkongu przez władze chińskie; zamieszki w wielu miastach 

Białorusi wskutek sfałszowanych wyborów prezydenckich, pierwsza 

ofiara śmiertelna protestów; dymisja rządu Libanu w związku z 

wcześniejszą eksplozją (10 VIII). Zabójstwo francuskiego działacza 

na rzecz praw człowieka w Gwatemali (BENOIT MARIA); COVID-

19: recesja w Singapurze, wzrost bezrobocia w Wielkiej Brytanii 

najwyższy od 2007 r., powrót godziny policyjnej w Grecji, 

zatwierdzenie szczepionki Gam-COVID-Vac w Rosji, początek 

kwarantanny w Bhutanie, ponad 20 mln zachorowań na świecie do 

tej pory; wyjazd liderki opozycji białoruskiej, SWIATŁANY 

CIHANOUSKIEJ na Litwę (11 VIII). Napięcie w stosunkach 

turecko-irackich po ataku tureckich dronów na terytorium Iraku; 

krwawe starcia w Tonj w Sudanie Płd. (127 ofiar od kilku dni 

walk); COVID-19: gospodarka Wlk. Brytanii w stanie recesji, 

rekordowe nowe przypadki (2524 we Francji, 1226 w Niemczech), 

21 zgonów w ciągu doby w australijskim stanie Victoria; zezwolenie 

na swobodne przekraczanie granicy Litwy przez wszystkich 

Białorusinów w związku z sytuacją w kraju (12 VIII). Zamach 

bombowy w afgańskim dystrykcie Panjwayi – 4 ofiary; COVID-19: 

rekordowe nowe przypadki (Indie – ponad 67 tys., Irak – ponad 3,8 

tys., Hiszpania – ponad 2,9 tys.), dwutygodniowa kwarantanna w 

Wlk. Brytanii dla osób przybywających z Francji, Holandii, 

Monako, Malty, Turks i Caicos oraz Aruby; druga ofiara śmiertelna 

zamieszek na Białorusi, rozszerzenie protestu na zakłady pracy w 

Mińsku; potępienie stosowania przemocy na Białorusi przez ONZ; 
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stan wyjątkowy w Libanie (13 VIII). Starcia z islamistami w 

Dżammu i Kaszmirze (2 ofiary); COVID-19: 2,8 tys. nowych 

przypadków we Francji, Paryż i Marsylia strefami aktywnymi lub 

wysokiego ryzyka; odrzucenie uznania ŁUKASZENKI za prezydenta 

Białorusi przez Litwę; odrzucenie weta o przedłużenie embarga na 

broń dla Iranu przez RB ONZ (14 VIII). Katastrofa ekologiczna na 

Mauritiusie – przełamanie się japońskiego masowca „Wakashio” z 

wyciekiem ok. 1000 t ropy do morza; COVID-19: 166 nowych 

przypadków w Korei Płd.; nakaz noszenia masek we wszystkich 

środkach transportu publicznego w Danii; wezwanie Litwy, Łotwy i 

Estonii do władz Białorusi o przeprowadzenie nowych wyborów 

prezydenckich; apel ŁUKASZENKI do PUTINA o pomoc w 

przypadku zagrożenia Białorusi; 100. rocznica Bitwy Warszawskiej 

1920 r. – uroczyste obchody w Polsce (15 VIII). 12 ofiar zamachu 

bombowego w Mogadiszu; COVID-19: ponad 50 tys. zgonów w 

Indiach do tej pory, rekord nowych przypadków na Filipinach – 

40 397, nakaz zamknięcia klubów nocnych i dyskotek we Włoszech; 

gotowość Rosji do pomocy Białorusi w sytuacji kryzysu 

politycznego; największe protesty antyprezydenckie na Białorusi     

(16 VIII). LUIS RODOLFO ABINADER CORONA prezydentem 

Dominikany (do dzisiaj). Atak rakietowy Huti w Jemenie – 11 ofiar; 

COVID-19: spadek PKB o 7,8% w kwartale w Japonii, spadek PKB 

o 12,2% w kwartale w Tajlandii, zamknięcie 300 lokali Pizza Hut 

przez NPC International, stan zagrożenia w Baskonii, 25 zgonów w 

australijskim stanie Victoria, ponad 1000 nowych przypadków w 

Andorze; nie uznanie wyników wyborów prezydenckich na Białorusi 

przez Wlk. Brytanię; strajk generalny białoruskiej tv; wygwizdanie 

ŁUKASZENKI na wiecu w Mińsku (17 VIII). Wojskowy zamach 

stanu w Mali – aresztowanie prezydenta i premiera, przejęcie 

władzy przez płk. SADIO CAMARĘ; zamach rakietowy w Kabulu – 

10 rannych; stan wyjątkowy w Kalifornii z powodu pożarów; 

COVID-19: wprowadzenie obowiązkowych masek we wspólnych 

przestrzeniach od początku września we Francji, zaostrzenie 

obostrzeń w Irlandii; wprowadzenie sankcji gospodarczych na 

Białoruś przez Litwę; 11 ofiar buntu w więzieniu w Papui-Nowej 

Gwinei (18 VIII). Rezygnacja prezydenta Mali, KEITY; potępienie 

zamachu stanu w Mali przez RB ONZ; zawieszenie członkostwa 

Mali w Unii Afrykańskiej; 45 ofiar zatonięcia statku imigrantów u 

wybrzeży Libii; COVID-19: obowiązkowe maski na ulicach Tuluzy; 

nowe rekordowe przypadki: Francja – 3776, Włochy – 642, 

Hiszpania – 3715, Korea Płd. – 297, ponad 20 tys. zgonów w Iranie 

do tej pory; początek epidemii gorączki denga i leptospirozy na 

Fidżi; odrzucenie wyników wyborów prezydenckich na Białorusi 

przez UE; nakaz zakończenia zamieszek na Białorusi przez 

ŁUKASZENKĘ; śmierć 3. ofiary śmiertelnej protestów białoruskich 

(19 VIII). COVID-19: rekordowe nowe przypadki: Francja – ponad 

4700, Niemcy – 1707, Włochy – 845, Słowenia – 43, Szkocja – 77, 

Indie – 69 672, obowiązkowe szczepienie przeciwko grypie dla 

uczniów w stanie Massachusetts; podejrzane zatrucie ALEKSIEJA 

NAWALNEGO, głównego rosyjskiego opozycjonisty podczas lotu z 
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Tomska do Moskwy (20 VIII). Nakaz zawieszenia broni w libijskiej 

wojnie domowej z powodu postępującej pandemii; COVID-19: 

ponad 2 bln funtów długu w Wlk. Brytanii, plan pożyczki 218 mld 

euro w Niemczech, masowe testy na koronawirusa w Hongkongu, 

godzina policyjna w myanmarskim stanie Arakan, 234 nowe 

przypadki w Korei Płd., 100 tys. przypadków do tej pory w Izraelu; 

wstrzymanie współpracy wojskowej z Mali przez USA; zamieszki      

w Basrze – podpalenie lokalnego parlamentu (21 VIII). Zamach 

bombowy w Takhar w Afganistanie – 14 ofiar; ataki na wioski we 

wsch. części Dem. Rep. Konga – 13 zabitych; walki gangów 

narkotykowych w Arauca w Kolumbii (28 ofiar); katastrofa lotnicza 

w Sudanie Płd. – 17 zabitych; COVID-19: zakaz dużych 

zgromadzeń w Korei Płd., rekord nowych przypadków: Indie – 

69 878, Niemcy – ponad 2000, Włochy – ponad 1000; gotowość 

Sudanu do współpracy z MTK; przyjęcie NAWALNEGO do szpitala 

Charite w Berlinie (22 VIII). Zamach bombowy w Jaghatu w 

Afganistanie – 7 ofiar; odrzucenie rozejmu przez Libijską Armię 

Narodową; COVID-19: ponad 3 mln przypadków do tej pory w 

Indiach, nowe przypadki – Korea Płd. (397), Francja (4897), była 

premier JULIA TIMOSZENKO w ciężkim stanie wskutek zarażenia; 

dziesiątki tysięcy Białorusinów na wiecu w Mińsku – pogarda 

ŁUKASZENKI wobec demonstrujących (23 VIII). Zamach bombowy 

w Jolo na Filipinach – 14 ofiar; zamach na arabski gazociąg w 

gubernatorstwie Rif Dimashq w Syrii – awaria prądu w całym 

kraju; zamach w Bugaranda w Burundi (15 ofiar); COVID-19: 

nowe przypadki w Indonezji – ponad 3500, maski na twarz na 

zewnątrz i wewnątrz budynków w Seulu; wizyta sekr. stanu USA, 

POMPEO w Izraelu; zamieszki w więzieniu w Farafangana w 

Madagaskarze (20 zabitych), odkrycie trucizny w ciele 

NAWALNEGO przez szpital w Berlinie (24 VIII). Zamach w Balkh 

w Afganistanie – 3 ofiary; COVID-19: największy rekord 

wyleczonych w Indiach – ponad 66 tys., zamknięcie większości szkół 

w Korei Płd. (25 VIII). Wznowienie audiencji publicznych we 

wrześniu przez papieża FRANCISZKA; co najmniej 100 zabitych w 

wyniku powodzi w Charikar w Afganistanie; COVID-19: zakaz 

protestów przeciwko kwarantannie w Berlinie, nowe przypadki: 

Chorwacja – 358, Francja – 5249, Myanmar – 106, nakaz 

zamknięcia wszystkich szkół w Myanmarze (26 VIII). Atak 

islamistów na Mopti – 12 ofiar; 10 ofiar uderzenia pioruna w Avua 

(Uganda); COVID-19: nowe przypadki (Korea Płd. – 441, 

Indonezja – 2719, Francja – 6111, Włochy – 1411), ponad 60 tys. 

zgonów do tej pory w Indiach; dożywocie dla sprawcy masakry w 

Christchurch (2019) BRENTONA HARRISONA TARANTA w Nowej 

Zelandii; uwolnienie prezydenta Mali, KEITY przez wojskowych; 

aresztowanie 20 dziennikarzy na Białorusi; śmierć EBRU TIMTIK 

kurdyjskiej prawniczki po 238 dniach strajku głodowego (27 VIII). 

Zamach bombowy w Kandaharze (13 ofiar); powodzie w Nigrze (45 

ofiar); COVID-19: nowe przypadki (Indie – 77 tys., Indonezja – 

3003, Francja – 7379); marsz 50 tys. demonstrantów w 

Waszyngtonie na rzecz praw obywatelskich; kryzys rządowy w Libii 
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(28 VIII). 29 zabitych zawalenia się budynku w Linfen w ChRL; 

COVID-19: nowe przypadki (Indonezja – 3308), przedłużenie stanu 

wyjątkowego na Samoa, ponowne zakazy dot. ceremonii w 

Stambule; dekret o nawiązaniu stos. handlowych między ZEA a 

Izraelem; 18 tys. demonstracja w Berlinie przeciwko kwarantannie; 

protesty społeczne w Mauritiusie; rezygnacja premiera Japonii ABE 

(29 VIII). COVID-19: nowe przypadki (Indie – 78 761, Wlk. 

Brytania – ponad 1700, ponad 10 tys. przypadków do tej pory w 

Grecji, ponad 600 tys. w Kolumbii, nakaz noszenia masek w 

transporcie publicznym w Auckland, ograniczenie działalności 

restauracji w Seulu (30 VIII). Porozumienie pokojowe między 

rządem tymczasowym a Frontem Rewolucyjnym Sudanu w Dżubie; 

COVID-19: początek recesji w Indiach, 6 mln przypadków do tej 

pory w USA; uruchomienie pierwszego lotu komercyjnego między 

ZEA a Izraelem; uznanie ŁUKASZENKI za persona non grata przez 

rządy państw bałtyckich; afera szpiegowska na Słowacji; konflikt 

dyplomatyczny między Czechami a ChRL (31 VIII). Ataki talibów na 

Gardez w Afganistanie – 3 ofiary; COVID-19: Brazylia w stanie 

recesji; spadek PKB w Niemczech o 5,8%, ponad 1000 przypadków 

do tej pory w Belize, ponad 600 tys. przypadków do tej pory w 

Meksyku, ponad 1 mln przypadków do tej pory w Rosji, ponowne 

otwarcie szkół w Grecji od połowy września; dobra wola Zimbabwe 

w zwrocie ziemi obcokrajowcom zagarniętej w latach 2000-2001        

(1 IX). 7 ofiar zamachu bombowego Boko Haram w Kamerunie; 

COVID-19: recesja w Australii, nowe przypadki (Słowenia – 55, 

Wlk. Brytania – 1508), 100 dni bez zarażeń w Tajlandii, 44 tys. 

przypadków do tej pory w Kirgistanie; śmierć byłego przywódcy 

Czerwonych Khmerów – KANG KEK IEWA (2 IX). Przekształcenie 

Sudanu w państwo świeckie; 26 zabitych w wyniku ataku Boko 

Haram w Nigerii; COVID-19: nowe przypadki (Indie – 83 883, 

Indonezja – 3622), pierwszy przypadek po 100 dniach braku w 

Tajlandii, 4 mln przypadków do tej pory w Brazylii; pierwsze 

sędziny-kobiety w Kuwejcie; gwałtowne protesty antyrządowe w 

Bułgarii (3 IX). Otwarcie najdłuższego tunelu w Kolumbii – 8,65 km 

(5,37 mil) po 14 latach budowy – najdłuższy w Ameryce Płd.; 

COVID-19: nowe przypadki (Francja – 8975, Czechy - 798), były 

premier Włoch, BERLUSCONI hospitalizowany, 22 tys. zakażonych 

w Iranie do tej pory, śmierć byłego premiera Wysp Cooka, JOE 

WILLIAMSA z powodu zarażenia; zapowiedź normalizacji 

stosunków gosp. między Serbią a Kosowem (4 IX). 14 zabitych w 

walkach w Galmudug w Somalii; zasadzka islamistów w Nara w 

Mali – 10 ofiar; COVID-19: nowe przypadki (Indie – 86 432, 

Portugalia - 486), otwarcie szkół w Iranie (5 IX). 10 zabitych w 

ataku talibów na Kandahar; aresztowanie 90 osób podczas 

protestów w Hongkongu; atak nożownika w Londynie – 5 rannych;  

COVID-19: nowe przypadki (Indie – 90 632, Wlk. Brytania – 2988), 

spadek liczby hospitalizacji w Nowym Jorku; 100 tys. protesty w 

Mińsku (6 IX). 22 ofiary starć w Faryab w Afganistanie; stan 

wyjątkowy w Sudanie w wyniku powodzi; COVID-19: nowe 

przypadki (Indie – 90 802), ponad 500 tys. przypadków do tej pory 
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w Hiszpanii; aresztowanie aktywistki białoruskiej MARII 

KALESNIKAWY (7 IX). 80% zniszczeń w mieście Malden w stanie 

Waszyngton z powodu pożarów; COVID-19: 1133 zgony w ciągu 

doby w Indiach; incydenty graniczne między Indiami a ChRL (8 IX). 

10 ofiar ataku bombowego w Kabulu; COVID-19: nowe przypadki 

(Portugalia – 646, Słowenia – 79, Holandia – 1140, Wlk. Brytania – 

2659); obietnica redukcji sił zbrojnych USA w Iraku z 5,2 tys. do 3 

tys. (9 IX). Atak na wioskę Ituri w Dem. Rep. Konga – 35 zabitych; 

zamach bombowy w Mogadiszu (3 zabitych); pożary w Kalifornii: 

zniszczenie miasta Berry Creek; COVID-19: nowe przypadki (Indie 

– 95 735, Indonezja – 3681, Francja – 9843, Grecja – 372), 

zamknięcie granic Kiribati do końca roku (10 IX). Zamach 

bombowy w Kismayo w Somalii (6 ofiar); atak bombowy w Khost w 

Afganistanie – 4 zabitych; COVID-19: nowe przypadki (Portugalia 

– 687, Słowenia – 108, Wlk. Brytania – 3539); zgoda na zawarcie 

stos. dyplomatycznych między Bahrajnem a Izraelem; osiągnięcie 

wstępnej umowy o wolnym handlu między Wlk. Brytanią a Japonią 

(11 IX). Zamach bombowy w Mosulu  – 1 ofiara; pożar w Karaczi – 

4 zabitych; COVID-19: nowe przypadki (Francja – 10 561, Indie – 

97 570); początek rozmów pokojowych między talibami a rządem 

Afganistanu w Dosze w Katarze; nasilenie protestów przeciwko 

brutalności policji w Kolumbii; egzekucja irańskiego zapaśnika 

NAVIDA AFKARIEGO mimo protestów światowej opinii publicznej 

(12 IX). Zamach bombowy w kameruńskiej wiosce Zeleved – 5 

ofiar; ulewne deszcze w Nepalu – 12 zabitych; 33 ofiary pożarów w 

Kalifornii, Oregonie i stanie Waszyngton; COVID-19: zapowiedź 

trzytygodniowej blokady gospodarki w Izraelu, 673 nowe przypadki 

w Portugalii; zamknięcie Placu Niepodległości i Placu 

Październikowego w Mińsku przez władze białoruskie (13 IX). 

COVID-19: zatwierdzenie szczepionki Sinopharm w ZEA; pierwsze 

odkrycie szczątków niedźwiedzia jaskiniowego na Syberii (14 IX). 

COVID-19: 200 tys. zgonów do tej pory w USA, nowe przypadki 

(Brazylia – 1113), ponowne otwarcie gospodarki w Mongolii w 

ciągu kilku dni; wydanie pierwszego oświadczenia przez 

NAWALNEGO od czasu zatrucia (15 IX). Zamach bombowy w 

Kalafgan w Afganistanie – 2 ofiary; atak rakietowy ze Strefy Gazy 

na Aszdod w Izraelu; COVID-19: nowe przypadki (Słowenia – 123, 

Czechy – 1677, Gruzja – 196, Indonezja – 3963); zapowiedź 

uczynienia Barbadosu – republiką (16 IX). Zamach talibów w 

Nangarhar – 20 ofiar oraz w Heracie – 6 ofiar; COVID-19: 

gospodarka Nowej Zelandii w recesji, nowe przypadki (Portugalia- 

770, Indie – 97 894); nota werbalna Francji, Niemiec i Wlk. 

Brytanii do ONZ odrzucająca roszczenia ChRL do Morza 

Południowochińskiego; rekord świata w skoku o tyczce – 6,15 

(ARMAND DUPLANTIS) – (17 IX). Atak Kurdów na bazę wojskową 

w Iraku – 2 ofiary; COVID-19: nowe przypadki (Francja – 13 215, 

Portugalia – 780, Wlk. Brytania – 4322, Myanmar - 424), Izrael 

przez 3 tygodnie w stanie lockdownu, prezydent Gwatemali 

ALEJANDRO GIAMMATTEI z pozytywnym wynikiem na 

koronawirusa; proces impeachmentu w Peru – odrzucenie wniosku 
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o odsunięcie prezydenta MARTINA VIZCARRY (18 IX). COVID-19: 

nowe przypadki (Niemcy – 2297, Polska – 1002, Portugalia – 847, 

Indonezja – 4168, Uganda – 423); zawieszenie wszelkich rozmów o 

wolnym handlu między Kanadą a ChRL; aresztowanie 86 osób w 

USA protestujących przeciwko imigracji; strzelanina w Rochester – 

2 ofiary, 14 rannych (19 IX). Masakra w Mbau (Dem. Rep. Konga) 

– 10 ofiar; eksplozja w Honiara na Wyspach Salomona – 2 ofiary 

(20 IX). COVID-19: nowe przypadki (Indonezja – 4176, Iran – 

3341) – (21 IX). 14 ofiar zamachu w dystrykcie Gizab w 

Afganistanie; COVID-19: nowe przypadki (Holandia – 13 471),    

200 tys. ofiar do tej pory w USA (22 IX). 25 ofiar eksplozji 

tankowca w Nigerii; COVID-19: 90 tys. ofiar do tej pory w Indiach, 

nowe przypadki (Izrael – 6923, Holandia – 2357); napięcie irańsko-

saudyjskie w kwestii reakcji na irański program nuklearny; brak 

uznania ŁUKASZENKI za prezydenta Białorusi przez USA i Niemcy 

(23 IX). COVID-19: nowe przypadki (Francja – 16 096, Wlk. 

Brytania – 6634, Indonezja – 4634, Polska – 1136); atak talibów   

na Patawak – 5 ofiar (24 IX). Atak nożownika pod redakcją 

magazynu „Charlie Hebdo” w Paryżu – 2 osoby ranne; atak Boko 

Haram na konwój w nigeryjskim stanie Borno – 11 ofiar; katastrofa 

ukraińskiego samolotu w obwodzie charkowskim (26 zabitych); 

COVID-19: 7 mln przypadków do tej pory w USA, 500 tys. do tej 

pory we Francji, nowe przypadki (Portugalia – 899, Rosja – 7212, 

Indonezja – 4823), 140 tys. zgonów do tej pory w Brazylii; 

przeprosiny dla Korei Płd. w związku z incydentem na wodach od 

KIM DZONG UNA (25 IX). 7 ofiar bombardowania w Ras al-Ayn w 

Syrii; ataki bojowników w zach. Etiopii – 15 ofiar; COVID-19: 

nowe przypadki (Szkocja – 714, Irlandia Płn. – 319); stan 

wyjątkowy w Portland (26 IX). Strzelanina w Jaral del Progreso w 

Meksyku – 11 ofiar; starcia ormiańsko-azerskie w Górnym 

Karabachu – 23 ofiary – ogłoszenie stanu wojennego w Armenii i 

Azerbejdżanie; COVID-19: nowe przypadki (Holandia – 2995) – 

(27 IX). 5 ofiar ataku rakietowego w Bagdadzie; ponad 70 ofiar 

walk ormiańsko-azerskich; COVID-19: ponad 6 mln przypadków do 

tej pory w Indiach; demonstracje w Katalonii po wyroku sądowym 

dla byłego prezydenta rządu QUIMA TORRY; kryzys rządowy w 

Boliwii (28 IX). 5 ofiar w w walkach ormiańsko-azerskich; 14 

zabitych w wyniku zamachu bombowego w afgańskiej prowincji 

Daykundi; COVID-19: nowe przypadki (Holandia – 3011, Wlk. 

Brytania – 7143), ponad mln ofiar pandemii na całym świecie; 

VICTOIRE TOMEGAH DOGBE pierwszą kobietą-premier w Togo; 

śmierć szejka Kuwejtu SABAHA – następcą emir NAWAF (29 IX). 

Odrzucenie mediacji pokojowych przez Armenię i Azerbejdżan; 

COVID-19: nowe przypadki (Słowacja – 567, Indonezja - 4510), 

stan wyjątkowy na Słowacji i w Czechach (30 IX). Wezwanie byłego 

prezydenta Kazachstanu, NAZARBAJEWA do rozpoczęcia 

negocjacji azersko-ormiańskich; odrzucenie mediacji USA, Francji 

czy Rosji przez Turcję w konflikcie na Kaukazie; usterka techniczna 

na giełdzie w Tokio – paraliż; 8 ofiar pożarów lasów na Ukrainie; 

COVID-19: nowe przypadki (Włochy – 2548, Malezja – 260, Polska 
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- 1967), koronawirus u DONALDA TRUMPA i jego żony; 

DELPHINE BOEL nieślubną córką króla ALBERTA II wg badań 

DNA w Belgii (1 X). Ostrzał Stepanakertu – stolicy Górskiego 

Karabachu przez wojska azerskie; COVID-19: nowe przypadki 

(Słowenia – 238, Tunezja – 1308); wprowadzenie sankcji przeciwko 

Białorusi przez Radę Europejską UE; zapowiedź stłumienia 

islamskiego separatyzmu w społecznościach muzułmańskich we 

Francji przez MACRONA (2 X). 15 zabitych w prow. Nangarhar w 

Afganistanie; przejęcie przez wojska azerskie Madaghis, Talis, 

Mehdili, Asagi Maralyan, Seybey, Quycag, Asagi Abdurrehmanli w 

Górskim Karabachu; upadek 35 pocisków moździerzowych na 

terenie Iranu od początku konfliktu; porozumienie pokojowe Sudanu 

z głównymi grupami rebeliantów m.in. Ludowym Ruchem 

Wyzwolenia Sudanu; COVID-19: nowe przypadki (Francja – 

16 972, Włochy – 2844, Portugalia – 963, Wlk. Brytania – 12 872), 

przekroczenie 100 tys. zgonów w Indiach od początku pandemii, 

pierwszy przypadek na Wyspach Salomona; kryzys rządowy w 

Jordanii (3 X). Bombardowanie miasta Gandża w Azerbejdżanie 

przez siły ormiańskie z Górskiego Karabachu; 18 ofiar wypadku 

drogowego w Fuyu w prowincji Jilin (ChRL); COVID-19: nowe 

przypadki (Rosja – 10 499), 500 tys. przypadków w Wlk. Brytanii do 

tej pory; groźba opuszczenia Forum Wysp Pacyfiku przez Palau, 

Nauru, Kiribati, Mikronezję i Wyspy Marshalla wskutek braku 

wyboru ich kandydata na sekr. gen. tejże organizacji; uwolnienie 

180 dżihadystów z więzień w Mali w ciągu kolejnych dwóch dni za 

zwolnienie polityka SOUMAILA CISSE przez terrorystów (4 X). 

Nieudany zamach na gub. prow. Laghman, RAHMATULLAHA 

YARMALA w Afganistanie; gwałtowne protesty w Kirgistanie po 

wynikach wyborów parlamentarnych – uwolnienie byłego 

prezydenta AŁMAZBEKA ATAMBAJEWA z więzienia; 

bombardowanie azerskich miast przez Armenię – ciągłe walki w 

Górskim Karabachu; COVID-19: nowe przypadki (Meksyk – 2789, 

Malezja – 432, Iran - 3902), nakaz zamknięcia wszystkich barów, 

siłowni, lokali rozrywkowych na Islandii, restrykcje w Ile de France 

(okręgu paryskim); wyrok 20 lat więzienia i grzywna w wysokości 

129 tys. dol. dla byłego wiceprezydenta Malediwów AHMEDA 

ADEEBA; protesty w Algierze (5 X). 18 ofiar zamachu bombowego 

w Al-Bab w Syrii; wtargnięcie protestujących do parlamentu w 

Kirgistanie – dymisja premiera KUBATBEKA BORONOWA; 

zwolnienie lidera opozycji malijskiej SOUMAILA CISSE przez 

terrorystów; COVID-19: nowe przypadki (Malezja – 691, Finlandia 

– 227), rekord zgonów w Polsce (58) – (6 X). Trzy ofiary zamachu 

bombowego w Afganistanie; wypadek drogowy w WKS (18 ofiar); 

COVID-19: restrykcje w Andorze, nowe przypadki (Bułgaria – 436, 

Czechy – 4457, Francja – 18 746, Włochy – 3678, Rumunia – 2958, 

Polska – 3003), 5 milionów zarażeń do tej pory w Brazylii; 

zwolnienie DEREKA CHAUVINA za kaucją 1 mln dol. w USA 

(zabójca GEORGE’A FLOYDA); kryzys rządowy na Cyprze 

Północnym (7 X). 6 ofiar ataku talibów w okręgu Imam Sahib 

(Afganistan); COVID-19: nowe przypadki (Austria – 1209, Niemcy 
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– 4058, Portugalia – 1278, Holandia – 5800, Słowenia – 387, 

Indonezja – 4850, Iran – 4392), podpisanie umowy między UE a 

Johnson & Johnson w kwestii dostarczania 400 mln dawek 

szczepionki, 338 779 nowych przypadków na całym świecie jednej 

doby; zamieszki na tle społecznym w Indonezji (8 X). 4 zabitych w 

prow. Kunduz w Afganistanie; zawieszenie broni między Armenią a 

Azerbejdżanem w sporze o Górski Karabach; 88 rannych w pożarze 

bloku w Ulsan (Korea Płd.); COVID-19: 15-dniowy stan wyjątkowy 

w Hiszpanii, nowe przypadki (Francja – 20 339, Włochy – 5372, 

Portugalia – 1394, Rosja – 12 126, Szwajcaria – 1487, Irlandia 

Płn. – 1080), 100 tys. przypadków do tej pory w Nepalu, 60 tys. 

przypadków do tej pory w Uzbekistanie, ponad 350 tys. nowych 

przypadków na całym świecie w ciągu doby; legalizacja marihuany 

w stanie Vermont (11. stan amerykański);  odwołanie drugiej debaty 

prezydenckiej w USA; stan wyjątkowy w Kirgistanie wobec 

niepokojów politycznych (9 X). 5 ofiar zamachu bombowego w 

prow. Helmand w Afganistanie; COVID-19: nowe przypadki 

(Francja – 26 896, Niemcy – 4721, Irlandia – 1012, Portugalia – 

1646, Rosja –     12 846, Nepal – 5008, restrykcje w Teheranie, 150 

tys. zgonów do tej pory w Brazylii; odwiedziny opozycjonistów w 

więzieniach w Mińsku przez ŁUKASZENKĘ (10 X). 13 zabitych w 

zasadzce afgańskich żołnierzy w prowincji Sar-e Pol; oskarżenie 

Armenii przez Azerbejdżan o atak rakietowy na miasto Gandża i 

złamanie rozejmu; wybuch gazu w Ahvaz – 5 ofiar; 20 ofiar 

wypadku drogowego w zderzeniu autobusuz z pociągiem w 

Tajlandii; COVID-19: 7 mln przypadków do tej pory w Indiach, 

nowe przypadki (Rosja – 13 634), przedłużenie stanu wyjątkowego 

w stanie Victoria w Australii, 251 zgonów w ciągu doby w Iranie; 

13 zgonów w ciągu doby w Grecji; rozpędzanie masowych 

protestów opozycji w miastach na Białorusi (11 X). Walki z talibami 

w prow. Helmand – 71 ofiar; awaria prądu w Bombaju; COVID-

19: obostrzenia w Kuala Lumpur; nowe przypadki (Iran – 4206), 

początek testów dla 9 mln mieszkańców Qingdao, ogłoszenie 

drugiego lockdawnu w Czechach, przypadek koronawirusa u min. 

finansów Andory oraz 4 gwardzistów w Watykanie (12 X). Atak 

dżihadystów na obóz wojskowy w malijskim Bandiagara – 25 ofiar; 

ucieczka 35 tys. ludności w wyniku walk w prow. Helmand w 

Afganistanie; legalizacja produkcji medycznej marihuany w 

Rwandzie; COVID-19: nowe przypadki (Holandia – 7393, Rosja – 

13 868, Indonezja – 4777, Jordania – 2054, pozytywny wynik badań 

na COVID-19 u CRISTIANO RONALDO (13 X). COVID-19: nowe 

przypadki (Rosja – 14 231, Portugalia – 2072, Chorwacja – 748, 

Niemcy – 5132, Włochy – 7332, Polska – 6526, Szwajcaria – 2823), 

przekroczenie liczby 10 tys. zgonów w Iraku, zakaz dezinformacji nt. 

szczepionek COVID-19 na kanale YouTube; zwolnienie byłego gł. 

ministra Kaszmiru MEHBOOBY MUFTIEGO przez Indie z aresztu 

(14 X). 3 ofiary strzelaniny podczas walk azersko-ormiańskich na 

granicy; COVID-19: nowe przypadki (Chorwacja – 793, Cypr – 

104, Czechy – 9544, Francja – 30 621, Niemcy – 6638, Włochy – 

8804, Polska – 8099, Portugalia – 2101, Słowenia – 745); 5 
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wyroków śmierci w sprawie o gwałt zbiorowy w Bangladeszu; 

aresztowanie min. obrony Meksyku, gen. SALVADORA 

CIENFUEGOSA pod zarzutem posiadania narkotyków w USA; 

rezygnacja prezydenta Kirgistanu JEENBEKOWA pod wpływem 

protestów (15 X). Zapowiedź talibów odnośnie zawieszenia ataków 

w płd. Afganistanie pod warunkiem rezygnacji USA z nalotów na 

ich pozycje; atak terrorystyczny w Beludżystanie – 14 ofiar; akt 

terrorystyczny w Conflans-Sainte-Honorine w prow. Ile de France 

(zamordowanie nauczyciela SAMUELA PATY’EGO wskutek 

pokazywania karykatur MAHOMETA podczas lekcji); 

rozprzestrzenienie się pożarów w stanie Kolorado do 167 tys. 

akrów; COVID-19: nowe przypadki (Irlandia Płn. – 1299, Bułgaria 

– 914, Chorwacja – 1131, Czechy – 9721, Niemcy – 7334, Grecja – 

508, Włochy – 10 010, Portugalia – 2608, Rosja – 15 150, Słowacja 

– 2075, Szwajcaria – 3105, pierwszy przypadek na wyspach Wallis i 

Futuna); aresztowanie 59-letniego mężczyzny pod zarzutem gróźb 

karalnych względem burmistrza Wichita (16 X). 13 ofiar ostrzału 

ormiańskiego w Azerbejdżanie; 8 zabitych podczas rebelii w Balad 

w Iraku; COVID-19: nowe przypadki (Włochy – 10 925, Austria – 

1747, Cypr – 202, Francja – 32 427, Niemcy – 7830, Ukraina – 

6410, Malezja – 869, USA – 70 450) – (17 X). 8 ofiar ataków w 

afgańskiej prow. Kunduz; zamach bombowy w afgańskiej prow. 

Ghor – 12 ofiar; COVID-19: nowe przypadki (Włochy – 11 705, 

Malezja – 871); wygaśnięcie embarga RB ONZ na dostawy broni do 

Iranu; demonstracje antyrządowe w Karaczi (18 X). COVID-19: 

nowe przypadki (Rosja – 15 982), ponad mln przypadków do tej 

pory w Argentynie, 337 zgonów w ciągu doby w Iranie, ponad 40 

mln przypadków na całym świecie (19 X). Kolejne zamachy 

bombowe w Afganistanie – 5 ofiar w prow. Majdan, 12 ofiar w 

prow. Nimruz; szturm więzienia w Beni w Dem. Rep. Konga – 

uwolnienie 1300 więźniów; 20 ofiar podczas protestów w Lagos; 

COVID-19: nowe przypadki (Bułgaria – 1024, Grecja – 667, Rosja 

– 16 319, Iran – 5039); pozew antymonopolowy Departamentu 

Sprawiedliwości USA przeciwko Google (20 X). 12 ofiar zamachu 

terrorystycznego w prow. Takhar w Afganistanie; walki azersko-

ormiańskie w ok. Mincivan; poparcie papieża FRANCISZKA dla 

związków cywilnych par obojga płci; COVID-19: nowe przypadki 

(Włochy – 15 199, Wlk. Brytania – 26 688, Czechy – 11 984, Grecja 

– 865, Chorwacja – 1424, Rosja – 24 952, Słowacja – 2202, 

Słowenia – 1503, Ukraina – 6719, Polska – 10 040, Iran – 5616, 

Jordania – 2648), ponad 200 tys. przypadków do tej pory w Polsce, 

ponad 1 mln w Hiszpanii (21 X). Zamach na muftiego Damaszku, 

szejka MOHAMMADA ADNANA AFIOUNIEGO; COVID-19: nowe 

przypadki (Francja – 41 622, Grecja – 882, Portugalia- 3270, 

Austria – 2435, Niemcy – 11 287, Hiszpania – 20 986, Maroko – 

4151); stan wyjątkowy w Bangkoku; kontrowersyjny wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego w Polsce dot. niezgodności 

dokonywanych aborcji w przypadku wad płodu z konstytucją (22 X).  

20 zabitych w wyniku zamachu bombowego w afgańskiej prow. 

Nimroz; zawieszenie broni w libijskim konflikcie domowym; 



172 

 

COVID-19: nowe przypadki (Francja – 42 032, Włochy – 19 143, 

Polska – 13 632, Rumunia – 5028, Rosja – 17 340, USA – 83 757, 

Iran – 6134), liczne obostrzenia w całej Europie; nawiązanie 

stosunków dyplomatycznych między Izraelem a Sudanem; pozew 

Gambii przeciwko Myanmarowi w ludobójstwie ludu Rohingya w 

MTS w Hadze (23 X). 6 zabitych w ataku talibów na prow. Nimruz; 

24 ofiary w zamachach bombowych w Kabulu; atak amerykańskich 

dronów na syryjskie Idlib – 17 zabitych; strzelanina w Kumba w 

Kamerunie (6 ofiar); COVID-19: nowe przypadki (Austria – 3614, 

Czechy – 15 252, Francja – 45 422, Niemcy – 14 714, Włochy – 

19 644, Luksemburg – 862, Portugalia – 3669, Słowacja – 2890, 

Malezja – 1228), ponad 0,5 mln przypadków w ChRL do tej pory, 

ponad 1 mln przypadków do tej pory w Kolumbii, prezydent Polski 

DUDA z wynikiem pozytywnym (24 X). Zamach bombowy w Bir al-

Abd w Egipcie – 14 ofiar; ofensywa wojsk azerskich w Górskim 

Karabachu – przejęcie Qubadli; COVID-19: nowe przypadki 

(Francja – 52 010, Włochy – 21 273, Węgry – 3149, Holandia – 

10 203), premier Bułgarii BOJKO BORISOW oraz piłkarz 

RONALDINHO z wynikiem pozytywnym, starcia podczas 

demonstracji przeciwników obostrzeń w Neapolu; 78% 

Chilijczyków za zmianą konstytucji w referendum (25 X). Rosyjski 

nalot bombowy na pozycje rebeliantów syryjskich w Kafr Takharim 

– 78 ofiar; COVID-19: nowe przypadki (Malezja – 1240, ChRL – 

137, Holandia – 10 353, Rosja – 17 347), protesty przeciwników 

obostrzeń w Mediolanie, Turynie i Trieście; konflikt dyplomatyczny 

między Francją a Turcją po wypowiedzi MACRONA dot. 

zwalczaniu radykalnego islamu; odrzucenie Traktatu o zakazie 

stosowania broni jądrowej przez Japonię; poinformowanie o 

odkryciu wody na Księżycu przez NASA (26 X). Ormiański atak 

rakietowy na azerskie miasto Barda – 4 ofiary; 8 zabitych podczas 

zamachu bombowego w Peszawarze w Pakistanie; COVID-19: 

nowe przypadki (Rosja – 26 589, Bułgaria – 2243, Grecja – 1259, 

Włochy – 21 994, Iran – 6968), hospitalizacja prezydenta Algierii 

ABDELMAJIDA TEBBOUNE’A, pozytywny wynik u szefa FIFA, 

INFANTINO; demonstracje w Bangladeszu przeciwko polityce 

Francji odnośnie islamu – Dhaka; potępienie postawy Francji przez 

Iran i Arabię Saudyjską, palenie francuskich flag w miastach 

irackich; porozumienie wojskowe Indii i USA w sprawie 

udostępniania wrażliwych danych satelitarnych; zamieszki w 

Filadelfii po zastrzeleniu WALTERA WALLACE’A przez policję     

(27 X). 33 ofiary walk w Dem. Rep. Konga w prow. Ituri; ponad 100 

zabitych talibów w walkach w afgańskiej prow. Helmand; COVID-

19: nowe przypadki (Niemcy – 14 964, Szwajcaria – 8616, Czechy – 

15 663, Grecja – 1547, Włochy – 24 991, Polska – 18 820, 

Portugalia – 3960, Rosja – 26 935, Słowenia – 2605, Szwecja – 

1980, Ukraina – 6755), drugi lockdawn we Francji; 410 protestów 

przeciwko zaostrzeniu przepisów antyaborcyjnych w miastach 

polskich (28 X). Zamach terrorystyczny w Nicei – 3 ofiary; ataki na 

kościół w pobliżu Oicha w prow. Płn. Kiwu (Dem. Rep. Konga); 

COVID-19: nowe przypadki (Austria – 4453, Niemcy – 16 774, 
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Włochy – 26 831, Polska  - 20 156, Portugalia – 4224, Rumunia – 

6491, Rosja – 17 717, Szwecja – 2820, Szwajcaria – 9386, Iran – 

8293), ponad 8 mln przypadków do tej pory w Indiach; zamieszki w 

afgańskiej prow. Herat – 8 ofiar (29 X). Trzęsienie ziemi w Grecji i 

Turcji (kilkadziesiąt ofiar); najdroższa moneta rzymska za 2,7 mln 

funtów sprzedana na aukcji; COVID-19: nowe przypadki (Rosja – 

18 283, Austria – 5627, Niemcy – 18 681, Włochy – 31 084,      

Polska – 21 629, Portugalia – 4656, Hiszpania – 25 595), 9 mln 

przypadków do tej pory w USA, 600 tys. przypadków do tej pory         

w Iranie; legalizacja związków tej samej płci na Tajwanie (30 X). 

Starcia w Lisasa w Dem. Rep. Konga – 21 ofiar; COVID-19: 

zapowiedź lockdown w Wlk. Brytanii i Austrii, nowe przypadki 

(Niemcy – 19 059, Węgry – 3908, Włochy – 31 758, Polska – 

21 897, Ukraina – 8752); napaść na duchownego prawosławnego    

w Lyonie (31 X). Zamachy bombowe w prow. Herat i Kunduz w 

Afganistanie – 7 ofiar; walki etniczne w prow. Welega w Etiopii (32 

ofiary); COVID-19: nowe przypadki (Rosja – 18 665), brak nowych 

przypadków w Australii po raz pierwszy od 9 czerwca, początek 

testów szczepionki w Izraelu (1 XI). Zamach terrorystyczny w 

Wiedniu – 4 ofiary, 17 rannych; atak talibów na kampus 

Uniwersytetu w Kabulu – 22 ofiary; naloty wojskowe na 

dżihadystów malijskich – 50 ofiar; COVID-19: nowe przypadki 

(Francja – 52 518), 400 tys. przypadków do tej pory na Ukrainie; 

pozytywny test u premiera Gruzji (2 XI). COVID-19: stan 

wyjątkowy na Węgrzech, nowe przypadki (Węgry – 3989, Rumunia 

– 7733, Iran – 8932), 854 zgonów w ciągu doby we Francji, 353 

zgony w ciągu doby we Włoszech, ponad 400 tys. przypadków do tej 

pory w Polsce; początek ćwiczeń morskich Malabar z udziałem flot 

USA, Japonii, Indii i Australii – sprzeciw ChRL; zawieszenie obrad 

przez parlament Danii w wyniku pozytywnego testu na COVID-19 u 

kilku posłów (3 XI). COVID-19: nowe przypadki (Austria – 6211, 

Grecja – 2646, Polska – 24 692, Rosja – 19 768, Filipiny – 987, 

Maroko – 5745); napięta sytuacja polityczna po wyborach 

prezydenckich w USA – protesty w Filadelfii, Detroit, Chicago, 

aresztowania w Minneapolis i Nowym Jorku; przedwczesne 

ogłoszenia zwycięstwa wyborczego przez TRUMPA z jednoczesnym 

sugerowaniem pozwów sądowych (4 XI). Ostrzał Stepanakertu  

przez artylerię ormiańską; deklaracja wojny Etiopii z Frontem 

Wyzwolenia Ludu Tigray na płn. Etiopii; nieudany zamach na 

prezydenta-elekta Boliwii LUISA ARCE w La Paz; kryzys 

gospodarczy w Indonezji – spadek o 3,4%; COVID-19: nowe 

przypadki (Francja – 58 046, Szwecja – 4034, Włochy – 34 505, 

Polska – 27 143, USA – 121 054), liczne obostrzenia w Wlk. 

Brytanii, Francji, Grecji; zatwierdzenie rezolucji ONZ o potępieniu 

użycia broni przez Izrael wobec Palestyny (139 państw za, 

przeciwko – 9 państw: Australia, Kanada, Gwatemala, Węgry, 

Izrael, Wyspy Marshalla, Mikronezja, Nauru, USA); rezygnacja 

prezydenta Kosowa HASIMA THACIEGO po oskarżeniach o 

zbrodnie wojenne (5 XI). Odzyskanie prowincji Kandahar przez 

wojsko afgańskie; COVID-19: nowe przypadki (Francja – 60 486, 
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Niemcy – 21 506, Włochy – 37 809, Rosja – 20 582), stan 

wyjątkowy w Portugalii, 4-tygodniowa blokada na Łotwie (6 XI). 

COVID-19: nowe przypadki (Austria – 8421, Francja – 86 852, 

Niemcy – 23 399, Włochy – 39 811, Węgry – 5318, Polska – 27 875, 

Ukraina – 10 746, Iran – 9450, Pakistan – 1502, Maroko – 5836), 

godzina policyjna w Gruzji; zwycięstwo JOE BIDENA w wyborach 

prezydenckich w USA; aresztowanie lidera opozycji na Wybrzeżu 

Kości Słoniowej (7 XI). Zdobycie miasta Szusza w Górskim 

Karabachu przez wojska azerskie; COVID-19: nowe przypadki 

(Delhi – 7745), ponad 450 zgonów w ciągu doby w Iranie; książę 

FUMIHITO oficjalnym następcą tronu w Japonii (8 XI). Podpisanie 

porozumienia pokojowego między Armenią a Azerbejdżanem; 

zamach bombowy w Bagdadzie – 11 ofiar; COVID-19: nowe 

przypadki (Rosja – 21 798, Iran – 10 463), zakażony prezydent 

Ukrainy ZELENSKI, 10 mln przypadków do tej pory w USA; zarzut 

oszustw wyborczych w Nevadzie, Pensylwanii, Michigan, Wisconsin 

i Georgii wysunięty przez TRUMPA (9 XI). Zajęcie lotniska Humera 

w regionie Tigray przez wojska etiopskie; zarzuty antymonopolowe 

skierowane przez UE wobec Amazon; COVID-19: 107 ofiar w ciągu 

doby w Bułgarii; godzina policyjna w Bośni i Hercegowinie, 580 

zgonów  w ciągu doby we Włoszech, 532 zgony w ciągu doby w Wlk. 

Brytanii; blokada na 2 tygodnie w Libanie (10 XI). COVID-19: 

zgony w ciągu doby (Niemcy – 261, Włochy – 623, Rosja – 432), 

nowe przypadki (Grecja – 2752, Iran – 11 780, Pakistan – 1708), 

pierwszy przypadek na Vanuatu; śmierć premiera Bahrajnu księcia 

KHALIFY BIN SALMANA AL KHALIFA; zamieszki w Warszawie 

podczas Dnia Niepodległości (11 XI). Pakiet pomocy finansowej dla 

firm w Indiach w postaci 35 mld dol.; 74 ofiary wywrócenia się 

łodzi z imigrantami u wybrzeży Libii; COVID-19: nowe przypadki 

(Pakistan – 1808, Japonia – 1651, Ukraina – 11 057, Chorwacja – 

3082, Grecja – 3316, Wlk. Brytania – 33 470, Maroko – 6195), 439 

zgonów w ciągu doby w Rosji (12 XI). 4 ofiary zamachu 

bombowego w prowincji Paghman w Afganistanie; incydenty 

wojskowe na granicy Indii i Pakistanu – 15 ofiar; stan wojny 

między Frontem POLISARIO a Marokiem; COVID-19: ponad 180 

tys. przypadków do tej pory w USA; nowe przypadki (Indonezja – 

5444, Niemcy – 23 542, Włochy – 40 902, Rosja – 21 983, Szwecja 

– 5990, Ukraina – 11 787); protesty wobec pobicia na śmierć 

białoruskiego demonstranta RAMANA BANDARENKI w Mińsku 

(13 XI). Eksplozje w stolicy Erytrei, Asmarze wskutek możliwego 

ataku z etiopskiej prowincji Tigray; 10 ofiar pożaru szpitala w 

Piatra Neamt w Rumunii; COVID-19: milion przypadków do tej 

pory w Meksyku; 548 zgonów w ciągu doby w Polsce; nowe 

przypadki (Rosja – 22 702, Ukraina – 12 524, Japonia – 1731, 

Korea Płd. – 205); protesty zwolenników TRUMPA przeciwko 

wynikom wyborów prezydenckich w USA (14 XI). Podpisanie 

umowy o wolnym handlu w Wietnamie przez 15 państw Azji i 

Pacyfiku; COVID-19: nowe przypadki (Iran – 12 543, Pakistan – 

2443, świat – 660 905), premier Eswatini z pozytywnym wynikiem 

testu (15 XI). COVID-19: nowe przypadki (Rosja – 22 778, Iran – 
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13 053), amerykańska szczepionka skuteczna w 94,5%; umowa 

wojskowa Rosja-Sudan na budowę bazy morskiej w Port Sudan (16 

XI). 12 ofiar zamachu bombowego w afgańskiej prowincji 

Badakhshan; COVID-19: nowe przypadki (Rosja – 22 055, Francja 

– 45 422, Iran – 13 352, Jordania - 6454), zgony (Włochy – 731, 

Hiszpania – 435, Wlk. Brytania – 598); pogorszenie się stosunków 

saudyjsko-irańskich (groźba użycia broni jądrowej) – (17 XI). 

COVID-19: nowe przypadki (Japonia – 2203, Iran – 13 421, 

Jordania – 7933, Korea Płd. – 313, Palestyna – 1268), zgony 

(Włochy – 753, Polska – 603, Rosja – 456, Ukraina – 256), 

pierwszy przypadek na Samoa; koniec epidemii wirusa Ebola w 

Dem. Rep. Konga (18 XI). Eksodus ludności z prow. Tigray do 

Sudanu w wyniku konfliktu wojennego; COVID-19: 100 tys. zgonów 

do tej pory w Meksyku; nowe przypadki (Rosja – 23 610, Ukraina – 

13 357, Japonia – 2388, Korea Płd. – 29 654), zgony (Polska – 637, 

Ukraina - 257); wizyta sekr. stanu POMPEO na ziemiach Zach. 

Brzegu Jordanu i Wzgórzach Golan; 19 ofiar starć w Ugandzie w 

wyniku aresztowania kandydata na prezydenta BOBIEGO WINE’A  

(19 XI). COVID-19: nowe przypadki (Niemcy – 23 648, Rosja – 

24 318, Szwecja – 7240, Ukraina – 14 575, Palestyna - 1472), 

zgony (Turcja – 141), 9 mln przypadków do tej pory w Indiach, 6 

mln przypadków do tej pory w Brazylii; 5 tys. demonstracja w 

Mińsku (20 XI). Atak rakietowy talibów na Kabul – 8 ofiar; 

początek rokowań USA, Afganistanu i talibów w stolicy Kataru, 

Dausze; przejęcie miasta Adigrat przez wojska etiopskie  - 

odrzucenie mediacji Unii Afrykańskiej przez Etiopię; COVID-19:   

12 mln przypadków do tej pory w USA; nowe przypadki (Pakistan – 

2843, Japonia – 2500, Rosja – 24 822, Turcja – 5532, Ukraina –   

14 580), 7 tys. zgonów do tej pory w Czechach; protesty 

antyprezydenckie w Gwatemali – pożar budynku Kongresu; 

nieskuteczne działania TRUMPA w celu blokady wyniku 

wyborczego BIDENA (21 XI). COVID-19: nowe przypadki (Turcja 

– 6017), zgony (Pakistan – 59), zapowiedź kompleksowego 

szczepienia mieszkańców w Hiszpanii, restrykcje w Korei Płd.; 

wycofanie się USA z Traktatu o Otwartej Przestrzeni Powietrznej 

(22 XI). 26 tys. ofiar wśród dzieci wg raportu Save the Children dot. 

wojny w Afganistanie lat 2005-2019; COVID-19: ponad 50 tys. 

zgonów od początku pandemii we Włoszech, ponad 500 tys. 

przypadków od początku pandemii w Indonezji, nowe przypadki 

(Rosja – 25 173, Turcja – 6713, Malezja – 1884); „tajny lot” 

izraelskiego premiera do Arabii Saudyjskiej na rozmowy 

dyplomatyczne; wystrzelenie przez ChRL robota Chang’e 5 na 

Księżyc; początek procesu o korupcję byłego prezydenta Francji, 

SARKOZY’EGO (23 XI). 17 ofiar i 50 rannych na targowisku w 

Bamyan w Afganistanie; dożywocie dla NTABO NTABERI SHEKA 

w Dem. Rep. Konga za morderstwa, gwałty i niewolnictwo 

seksualne; akt terrorystyczny w sklepie w Lugano; COVID-19: 

zgony (Włochy – 853, Rosja – 491, Hiszpania 537), nowe przypadki 

(Turcja – 7381, Iran – 13 721, Malezja – 2188, Palestyna – 1946, 

Algieria - 1133); incydent morski rosyjsko-amerykański w Zat. 
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Piotra Wielkiego na Morzu Japońskim (24 XI). COVID-19: nowe 

przypadki (Indonezja – 5534, Iran – 13 843, Pakistan – 3009, 

Chorwacja – 3603, Turcja – 28 351), zgony (Niemcy – 410, Polska 

– 674, Rosja – 507), 60 mln potwierdzonych przypadków od 

początku pandemii na świecie; zapowiedź wprowadzenia sankcji 

ekonomicznych na Libijską Armię Narodową przez USA za 

naruszanie praw człowieka; śmierć DIEGO ARMANDO 

MARADONY, argentyńskiego piłkarza i trenera, jednego z 

najlepszych graczy piłkarskich na świecie (25 XI). COVID-19: 

zawieszenie lotów międzynarodowych w Indiach do końca 2020 r.; 

nowe przypadki (Iran – 13 961, Korea Płd. – 583, Rosja – 25 487, 

Turcja – 29 132, Ukraina – 15 331), ponad 500 tys. przypadków do 

tej pory w Holandii, ponad 2 tys. zgonów do tej pory w Grecji, 

pozytywny test u księcia KAROLA FILIPA i księżniczki SOFII w 

Szwecji; skazanie 337 osób na dożywocie, 60 osób na kary 

więzienia oraz uniewinnienie 75 osób w Turcji wskutek spraw o 

pomoc w organizacji zamachu stanu w 2016 r. (26 XI). Fiasko 

rozmów premiera Etiopii z Frontem Wyzwolenia Ludu Tigray; 23 

ofiary bandyckich ataków w Farabougou w Burkinie Faso; 

samobójczy zamach w Mogadiszu – 7 ofiar; zamach na irańskiego 

naukowca badań nad bronia atomową, MOHSENA 

FAKHRIZADEHA w Teheranie; COVID-19: recesja w Indiach – 

spadek o 7,5%, 13 mln przypadków do tej pory w USA, 1 mln 

przypadków do tej pory w Niemczech, nowe przypadki (Indonezja – 

5828, Iran – 14 051, Kanada – 5963, Rosja – 27 543, Turcja – 

29 845, Ukraina – 16 218); wybuch ogniska ptasiej grypy H5N8 w 

chińskiej prow. Shanxi, pierwsze przypadki w Norwegii, ptasia 

grypa H5N5 w Belgii (27 XI). Ofensywa sił etiopskich w prow. 

Tigray – zajęcie Wukro; eksplozje w stolicy Erytrei, Asmarze; 

groźby Iranu wobec Izraela z racji podejrzeń o dokonanie zamachu 

na FAKHRIZADEHA; 110 ofiar ataków na farmę w Jere w 

nigeryjskim stanie Borno; pierwszy Afroamerykanin WILTON 

DANIEL GREGORY – kardynałem; COVID-19: nowe przypadki 

(Meksyk – 12 081, Turcja – 30 103, Ukraina – 16 294, Białoruś – 

1691, Japonia – 2684); pierwsze przypadki ptasiej grypy H5N8 w 

Korei Płd.; wizyta prezydenta Egiptu, EL-SISI w Sudanie Płd.; 

porozumienie francusko-brytyjskie w sprawie ograniczenia 

nielegalnych przepraw migrantów w kanale La Manche; napięcie w 

stosunkach dyplomatycznych między Czarnogórą a Serbią; protesty 

antyrządowe w Izraelu (28 XI). 30 ofiar zamachu bombowego w 

afgańskiej prow. Ghazni; 23 ofiary zamachu bombowego w 

afgańskiej prow. Zabul; COVID-19: nowe przypadki (Hongkong – 

115, Indonezja – 6267, Węgry – 6819); pierwsze przypadki ptasiej 

grypy H5N8 w Wlk. Brytanii (29 XI). Ataki terrorystyczne przeciwko 

francuskim bazom wojskowym w Gao, Kidal i Menaka w Mali; 

upadek firmy Philip Green’s Arcadia Group w Wlk. Brytanii; 

COVID-19: zgony (Chorwacja – 74), 500 tys. przypadków do tej 

pory w Turcji; pierwszy przypadek po 89 dniach w Wietnamie; 

restrykcje i obostrzenia w Kambodży i Hongkongu; napięcie w 

stosunkach chińsko-australijskich po tweecie MSZ ChRL 
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odnoszącego się do udziału sił australijskich w wojnie w 

Afganistanie; pozwolenie Arabii Saudyjskiej na przelot izraelskich 

lotów komercyjnych przez jej terytorium; VIKTOR ÓRBAN 

najdłużej urzędującym premierem Węgier (30 XI). COVID-19: 

zgony (Turcja – 190), mln przypadków do tej pory na Florydzie od 

początku pandemii; partnerstwo strategiczne między UE a ASEAN; 

5 ofiar ataku szaleńca w niemieckim Trewirze wskutek wjazdu do 

strefy dla pieszych; proklamowanie tymczasowego rządu Ruchu 

Zjednoczonego Wyzwolenia Dla Papui Zachodniej; lądowanie 

chińskiej sondy Chang’e 5 na Księżycu (1 XII). Osunięcia ziemi i 

wysokie opady deszczu w Haines na Alasce; COVID-19: 

przekroczenie 14 mln zarażonych w USA od początku pandemii, 100 

tys. hospitalizowanych jednego dnia w USA, zgony (Niemcy – 487, 

Rosja – 589, Węgry – 165, Turcja - 193), śmierć byłego prezydenta 

Francji VALERY’EGO GISCARDA D’ESTAINGA z powodu 

COVID-19, ponad mln zarażonych od początku pandemii w Polsce, 

zatwierdzenie BNT162b2 jako szczepionki w Wlk. Brytanii, 

bezpłatne szczepionki w Japonii wg ustawy; stan wyjątkowy w 

sprawie zmian klimatu w Nowej Zelandii; dymisja JÓZSZEFA 

SZAJERA, jednego z założycieli partii Fidesz na Węgrzech za udział 

w homo-orgii w Brukseli; uniewinnienie premiera Tajlandii 

PRAYUTA CHAN-O-CHA od łamania klauzul etycznych (2 XII).  

Bilans wojny azersko-ormiańskiej o Górski Karabach: śmierć 2788 

azerskich żołnierzy; wybuch pożarów w Orange County w Kalifornii 

na ponad 2000 akrów; COVID-19: zgony (Włochy – 993, Węgry – 

182), nowe przypadki (Rosja – 28 145, Indonezja - 8369), 

przedłużenie stanu katastrofy w Chile o kolejne 3 miesiące z 

powodu pandemii; umowa o partnerstwie, handlu i współpracy 

między Wlk. Brytanią a Macedonią Płn.; umowa handlowa  

USA-Nauru o pełnym wsparciu inwestycyjnym (3 XII). Nakaz 

wycofania prawie wszystkich sił amerykańskich i aktywów z 

terytorium Somalii przez TRUMPA; COVID-19: nowe przypadki 

(Korea Płd. – 629, USA – 227 885), zgony (Japonia – 45, Węgry - 

189), 400 tys. przypadków od początku pandemii w Kanadzie; 

dekryminalizacja używania konopi medycznych w USA na szczeblu 

federalnym (4 XII). 18 ofiar wycieku tlenka węgla w kopalni w 

Yongchuan w ChRL; COVID-19: nowe przypadki (Rosja – 28 782), 

zgony (Węgry – 193, Turcja - 196), ponad 50 tys. zgonów                 

do tej pory w Iranie; pierwsze w historii próbki asteroidy 

podpowierzchniowej od sondy kosmicznej JAXA Hayabusa 2            

(5 XII). COVID-19: RUDY GIULIANI zakażony koronawirusem, 

stan katastrofy w landzie Bawaria, nowe przypadki (Rosja – 29 039, 

Korea Płd. - 631), 60 tys. zgonów do tej pory na Węgrzech, duże 

ograniczenia w Szwecji dot. zgromadzeń, wprowadzenia godziny 

policyjnej i zamknięcia szkół (6 XII). COVID-19: koronawirus u 

min. spr. wewn. Włoch LUCIANY LAMORGESE, zaostrzenie 

blokady i obostrzenia między grudniem 2020  r.  a styczniem 2021 r. 

w Danii, na Węgrzech i na Litwie, zgony (Turcja – 203); wybuch 

epidemii choroby idiopatycznej w Indiach w mieście Eluru w stanie 

Andhra Pradesh; strzelanina na ulicach Dżakarty – 6 ofiar (7 XII). 
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Wypadek helikoptera we francuskich Alpach – 5 ofiar; COVID-19: 

nowe przypadki (Indie – 26 567), zgony (Turcja – 211, Japonia – 

47), obostrzenia w Albanii, 150 tys. przypadków od początku 

pandemii na Białorusi, 4 testy pozytywne u lwów w Barcelonie; 

wybuch epidemii ptasiej grypy H5N8 we Francji; zawieszenie 

meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów PSG-Istanbul Basaksehir po 

incydencie rasistowskim (8 XII). COVID-19: zgony (Niemcy – 568, 

Turcja – 217, Indonezja - 171), nowe przypadki (Japonia – 2812), 

śmierć byłego premiera Białorusi, WIACZESŁAWA KIEBICZA z 

powodu zarażenia koronawirusem; zakończenie śledztwa w sprawie 

brytyjskich zbrodni wojennych w Iraku (9 XII). Zastrzelenie 

MALALAI MAIWAND, afgańskiej działaczki na rzecz praw kobiet i 

dzieci w Dżalalabadzie przez islamistów; parada wojskowa w Baku 

z okazji zwycięstwa Azerbejdżanu nad Armenią w wojnie o Górski 

Karabach; rozszerzenie programu Europejskiego Banku 

Centralnego do walki z pandemią do sumy 1,85 bln euro z terminem 

do marca 2022 r., COVID-19: nowe przypadki (Japonia – 2973, 

Malezja – 2234, Białoruś – 1939, Niemcy – 23 679, Szwecja – 

7935), zatwierdzenie szczepionki Tozinameran w Arabii 

Saudyjskiej; ptasia grypa H5N8 w Japonii – ubój ponad 130 tys. 

kurcząt w Saiki i Kinokawie; konflikt dyplomatyczny Holandii z 

Rosją – wydalenie 2 rosyjskich dyplomatów oskarżanych o 

szpiegostwo; dekryminalizacja homoseksualizmu w Bhutanie; 

nawiązanie stos. dypl. między Marokiem a Izraelem (10 XII). 

Obniżenie emisji gazów cieplarnianych w UE o 55% do 2030 r.  wg 

ustaleń Rady Europejskiej; COVID-19: nowe przypadki (Niemcy – 

29 875, Białoruś – 1967, Korea Płd. – 689, Namibia - 234), zgony 

(Portugalia – 95, Rosja – 613, Ukraina – 285, Indonezja – 175, 

USA – 3309); uchylenie zakazu noszenia religijnych nakryć głowy 

przez Trybunał Konstytucyjny w Austrii; manifestacje antyrządowe 

w Armenii (11 XII). COVID-19: 16 mln przypadków do tej pory w 

USA, nowe przypadki (Korea Płd. – 950, Białoruś – 1975), ponad 

64 tys. zgonów do tej pory we Włoszech; zamrożenie aktywów 

ŁUKASZENKI przez Szwajcarię w związku z wciąż trwającymi 

protestami na Bialorusi; nawiązanie stos. dypl. między Bhutanem a 

Izraelem; egzekucja irańskiego dziennikarza RUHOLLAHA ZAMA 

za inspirowanie protestów 2017-2018; protesty zwolenników 

TRUMPA przeciwko zwycięstwu wyborczemu BIDENA w 

Waszyngtonie (12 XII). 25 rannych w wyniku zamachu bombowego 

w pakistańskim Rawalpindi; COVID-19: śmierć premiera Eswatini, 

AMBROSE MANDVULO DLAMINI’EGO z powodu zakażenia; 

nowe przypadki (Urugwaj – 528, Korea Płd. – ponad 1000); 

protesty pracownicze w Bangalore w Indiach (13 XII). 28 ofiar 

ataku Boko Haram w regionie Diffa w Nigrze – żałoba narodowa w 

kraju; COVID-19: rozpoczęcie podawania pierwszej szczepionki w 

USA i Kanadzie, 5-tygodniowa kwarantanna w Holandii, 

obostrzenia w Turcji i RPA; usunięcie Sudanu z listy państwowych 

sponsorów terroryzmu (14 XII). COVID-19: ponad 400 tys. 

przypadków do tej pory w Maroku, zgony (Turcja – 235); pierwsze 

gratulacje Rosji, Meksyku i Brazylii dla BIDENA po jego wygranej 
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w wyborach prezydenckich; wprowadzenie zmian w konstytucji 

Węgier – zakaz adopcji dzieci przez pary homoseksualne, 

zmniejszenie progu prawnego do wprowadzenia stanu 

wyjątkowego; pierwsza czarnoskóra gubernator Bermudów – RENA 

LALGIE (15 XII). 13 ofiar ataku na punkt kontrolny w Puli Khumri 

w afgańskiej prowincji Baghlan; COVID-19: nowe przypadki 

(Dania – ok. 3700, Holandia – 11 214, Korea Płd. – 1078, Tokio - 

678), zgony (Niemcy – 952, Turcja – 240, Polska - 602), 7 mln 

przypadków do tej pory w Brazylii; Nagroda SACHAROWA dla 

białoruskiego ruchu opozycyjnego; powrót chińskiej sondy 

kosmicznej Chang’e 5 z Księżyca na Ziemię (16 XII). Dwa zamachy 

bombowe w Szejch Zuwejd w Egipcie (3 ofiary); COVID-19: 

prezydent Francji MACRON zakażony koronawirusem, nowe 

przypadki (Holandia – 12 844), zapowiedź blokady w Polsce między 

28 grudnia 2020 r. a 17 stycznia 2021 r., zgony (Turcja – 243, 

Korea Płd. - 22), śmierć burmistrza Charkowa HENNADIJA 

KERNESA z powodu zarażenia; dekryminalizacja eutanazji w 

Hiszpanii; zatwierdzenie projektu ustawy o eutanazji w Chile (17 

XII). Zamach bombowy w Galkacyo w Somalii – 10 ofiar; 10 mln 

birr nagrody za schwytanie przywódców Frontu Ludowo-

Wyzwoleńczego Tigray w Etiopii; eksplozja niewybuchów w 

afgańskiej prow. Ghazni – 15 ofiar; COVID-19: nowe przypadki 

(stan Nowy Jork – 12 697, Niemcy – 33 777, Filipiny – 2122), 

wzrost zakażeń w Europie – blokady w Austrii, we Włoszech, śmierć 

byłego prezydenta Burundi PIERRE’A BUYOYI z powodu 

koronawirusa; śmierć byłego gubernatora Jalisco ARISTOTELESA 

SANDOVALA w zamachu w Puerto Vallarta w Meksyku; legalizacja 

małżeństw homoseksualnych w Szwajcarii (18 XII). 9 ofiar pożaru 

szpitala w tureckiej prowincji Gaziantep; COVID-19: zapowiedź 

blokady w Wlk. Brytanii, 2 mln przypadków do tej pory w Wlk. 

Brytanii i Turcji, 10 mln przypadków do tej pory w Indiach, 6 tys. 

zgonów do tej pory w Portugalii; nowe przypadki (Tajlandia – 548, 

Kolumbia – 13 990), odwołanie pierwszy raz w historii wyścigu 

Hobart Yacht Race z powodu pandemii (19 XII). Zamach bombowy 

w Kabulu – 9 ofiar; atak rakietowy na ambasadę USA w Bagdadzie; 

COVID-19: zgony (Indonezja – 221), nowe przypadki (Korea Płd. – 

1097, Wlk. Brytania – 35 928), ograniczenia w podróżowaniu do 

Wlk. Brytanii podjęte przez kraje UE (20 XII). Atak rebeliantów na 

rwandyjskie siły pokojowe rozlokowane w stolicy Rep. 

Środkowoafrykańskiej, Bangui; usuwanie pomnika gen. Konf. 

ROBERTA LEE z Kapitolu; CARES Act – pomoc finansowa w 

postaci 2,2 bln dol. w Stanach Zjednoczonych na łagodzenie 

skutków gospodarczych pandemii; COVID-19: 18 mln przypadków 

do tej pory w USA, zakazy lotów do i z Wlk. Brytanii w Norwegii, 

Rosji, Hiszpanii, Szwecji, Indii, Hongkongu, Jordanii, Sudanie, 

nowe przypadki (Indie – 19 556, Egipt – 664), pierwsze przypadki 

na Antarktydzie (chilijska baza Bernardo O’Higgins); zamieszki w 

stanie Oregon dot. wejścia na salę legislacyjną (21 XII). 4 ofiary 

zamachu bombowego w Kabulu; COVID-19: nowe przypadki 

(Quebec – 2183, Wlk. Brytania – 36 804, pierwszy przypadek na 
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Tajwanie od 12 kwietnia), pozytywny test u min. finansów Słowacji, 

EDUARDA HEGERA, ponad 1 mln przypadków do tej pory w Peru; 

wydalenie 2 rosyjskich dyplomatów oskarżonych o szpiegostwo w 

Kolumbii; incydent powietrzny między Rosją, ChRL a Koreą Płd. 

(22 XII). Przejęcie Bambara przez środkowoafrykańskich 

rebeliantów; zamach na YOUSUFA RASHEEDA, dyrektora 

generalnego Wolnego i Uczciwego Forum Wyborczego Afganistanu 

w Kabulu; ponad 100 ofiar w masakrze w etiopskim Metekel 

wskutek ataku bandyckiego; COVID-19: 1 mln Amerykanów 

zaszczepionych, godzina policyjna w indyjskim stanie Karnataka, 

nowe przypadki (Wlk. Brytania – 39 237), zgony (Wlk. Brytania - 

744, Niemcy – 962), ponad 70 tys. zgonów we Włoszech do tej pory; 

sankcje amerykańskie na Białoruś za łamanie praw człowieka; 3 

ofiary strzelaniny w Saint-Just we Francji; rozwiązanie parlamentu 

w Izraelu; upadek 8-metrowej asteroidy w Nanqen w zach. części 

ChRL (23 XII). Atak etiopskich Sił Obrony Narodowej na bandytów 

pod Metekel – 42 ofiary; MAIA SANDU prezydentem Mołdawii (do 

dzisiaj); 11 zabitych w wyniku ataku dżihadystów w nigeryjskim 

stanie Borno; starcia z islamistami w nigryjskim Tillaberi (11 

ofiar); COVID-19: nowe przypadki (Arkansas – 3204, Ontario – 

2447, Quebec – 2349, Japonia - 3743), ponad 2 mln przypadków w 

stanie Kalifornia do tej pory, 100 tys. przypadków do tej pory w 

Malezji, 2 mln przypadków do tej pory we Włoszech, 1 mln 

przypadków do tej pory na Ukrainie (24 XII). 26 ofiar w wyniku 

zatonięcia łodzi po ugandyjskiej stronie jez. Albert; COVID-19: 

nowe przypadki (Korea Płd. – 1241, RPA – 14 796), zgony 

(Indonezja – 258), 80 tys. przypadków do tej pory w Kirgistanie, 

mutacja SARS-CoV-2 i pierwsze przypadki w Europie, 70 tys. 

zgonów do tej pory w Wlk. Brytanii, śmierć lidera malijskiej 

opozycji SOUMAILA CISSE w wyniku zarażenia; 12 i pół roku 

więzienia dla rosyjskiego historyka OLEGA SOKOŁOWA za 

zabójstwo (25 XII). Naloty lotnictwa izraelskiego na Strefę Gazy; 

aresztowanie 75 kaszmirskich przywódców politycznych w Indiach; 

7 zabitych w pożarze egipskiego szpitala w Obour; 12 ofiar podczas 

wspinaczki w górach na płn. od Teheranu; COVID-19: 6-

tygodniowa blokada w Irlandii Płn., 3 mln przypadków do tej pory 

w Rosji, nowe przypadki (Tokio – 949, Malezja - 2335); obniżenie 

do 12 r. życia odpowiedzialności karnej za morderstwa w ChRL      

(26 XII). 3 ofiary walk z dżihadystami w pobliżu Gamboru w 

Nigerii; ustawa o skonsolidowanych środkach i pakiecie pomocy w 

wysokości 900 mld dol. w USA wskutek COVID-19; 37 ofiar 

wypadku autokaru w Douala w Kamerunie; COVID-19: nowe 

przypadki (Quebec – 6783), 19 mln przypadków do tej pory w USA, 

początek szczepień w krajach europejskich przeciwko COVID-19, 

zgony (Urugwaj – 11), 1 mln przypadków do tej pory w RPA, 

wiceprezydent Brazylii HAMILTON MOURAO zarażony 

koronawirusem, śmierć min. transportu Japonii YUICHIRO HATY z 

powodu zarażenia; 7 ofiar pchnięcia nożem w chińskim Kaiyuan 

(27 XII). Zamach bombowy w malijskim Hombori – 3 ofiary; 17 

zabitych wskutek wywrócenia rosyjskiego trawlera rybackiego 
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„Onega” na Morzu Barentsa; awaria prądu na kilka godzin w 

Ciudad de Mexico; COVID-19: ponowne otwarcie Sri Lanki po 9 

miesiącach na turystykę, 50 tys. zgonów do tej pory w Hiszpanii, 

nowe przypadki (Wlk. Brytania – 41 385), 15 tys. zgonów do tej 

pory w Kanadzie (28 XII).  Pierwszy komercyjny lot Boeinga 737 

MAX w USA; trzęsienie ziemi w Chorwacji o magnitudzie 6,4 – 

zniszczenia w Petrinja; COVID-19: nowe przypadki (Ontario – 

2553, Irlandia Płn.- 1566, Irlandia – 1546, Wlk. Brytania – 53 

135); umowa o wolnym handlu między Wlk. Brytanią a Wietnamem; 

oskarżenie Komitetu Śledczego Fed. Rosji wobec lidera opozycji 

ALEKSIEJA NAWALNEGO o oszustwa finansowe (29 XII). 25 ofiar 

ataku na lotnisko międzynarodowe w Adenie; zasadzka na autobus 

w pobliżu syryjskiej Palmyry – 37 ofiar; osuwisko w Gjerdrum w 

Norwegii – 10 ofiar; COVID-19: zgony (Kalifornia – 442, Niemcy - 

1129), nowe przypadki (Czechy – 16 329, Ontario – 2923, Toronto 

– 1069, Szkocja – 2045); legalizacja aborcji w Argentynie; zakaz 

działalności Frontu Obrony Islamu w Indonezji; zatwierdzenie 

umowy o handlu i współpracy między Wlk. Brytanią a UE (30 XII). 

25 ofiar starć w płn. Kiwu w Dem. Rep. Konga; 20 ofiar wypadku 

pojazdu z imigrantami w Tamanrasset w Algierii; COVID-19: nowe 

przypadki (Wlk. Brytania – 55 892, Czechy – 16 939, Portugalia – 

7627, Tokio – 1337, Japonia - 4520), pierwszy przypadek nowej 

mutacji koronawirusa w ChRL; porozumienie Hiszpanii i Wlk. 

Brytanii w sprawie Gibraltaru i jego utrzymaniu w strefie 

Schengen; tytuł szlachecki dla LEWISA HAMILTONA, mistrza F 1 

(31 XII). Śmierć KIRKA DOUGLASA – amerykańskiego aktora, 

KATHERINE JOHNSON – amerykańskiej naukowczyni, ALBERTA 

UDERZO – francuskiego rysownika, HONOR BLACKMAN – 

amerykańskiej aktorki, CARLOSA RUIZA ZAFONA – pisarza 

hiszpańskiego, ENNIO MORRICONE – włoskiego kompozytora i 

dyrygenta, KELLY PRESTON – amerykańskiej aktorki, OLIVII DE 

HAVILLAND – amerykańskiej aktorki. 

2021 Zamach bombowy na płw. Synaj – 2 ofiary; starcia w Bukumbirwa 

w Dem. Rep. Konga – 6 zabitych; zatrucie tlenkiem węgla w 

bośniackim Tribistowie u 8 osób; COVID-19: Izrael pierwszym 

państwem z zaszczepioną w 10% populacją, zgony (Kalifornia – 

585, Urugwaj - 12), 20 mln przypadków do tej pory w USA, blokada 

stolicy Czadu, Ndjameny z powodu pandemii; początek 

obowiązywania Afrykańskiej Kontynentalnej Strefy Wolnego 

Handlu; legalizacja uprawy konopi w stanie Montana (1 I). 100 

ofiar walk w nigryjskim Tillaberi wskutek ataku islamistów; zamach 

bombowy w malijskiej Menace (2 zabitych francuskich żołnierzy); 

zamach bombowy w Mogadiszu – 5 ofiar; COVID-19: nowe 

przypadki (Wlk. Brytania – 57 725), zgony (Wlk. Brytania – 445), 

800 tys. Rosjan zaszczepionych szczepionką Sputnik V, 1 mln 

przypadków do tej pory w stanie Nowym Jork (najwięcej w 

Teksasie, Kaliforni i na Florydzie); zniesienie kary śmierci w 

Kazachstanie; oczyszczenie SAIDA BOUTEFLIKI, brata prezydenta 

Algierii, ABDELAZIZA BOUTEFLIKI z zarzutów spiskowych po 

ponownym procesie (2 I). Zdobycie Bangassou przez rebeliantów w 
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środkowej Afryce; zasadzka dżihadystów w środkowej Syrii (9 

ofiar); obfite opady deszczu w Ghaziabad w indyjskim stanie Uttar 

Pradesh – 18 ofiar; COVID-19: ponad 100 tys. przypadków do tej 

pory w Irlandii, ponad 600 tys. przypadków do tej pory w Kanadzie, 

przypadki mutacji koronawirusa od Nowej Zelandii po Cypr, rozwój 

dystrybucji szczepionki w Wlk. Brytanii i w innych państwach 

świata; liczne demonstracje w Bagdadzie domagające się wycofania 

amerykańskich sił zbrojnych z Iraku; nagranie rozmowy 

telefonicznej prezydenta TRUMPA o wywarcie nacisku na 

sekretarza stanu Georgia w celu znalezienia ponad 11 tys. głosów 

na jego korzyść wg relacji „Washington Post” (3 I). 22 ofiary w 

walkach w prow. Kiwu w Dem. Rep. Konga; COVID-19: ogłoszenie 

trzeciego lockdownu w Wlk. Brytanii do połowy lutego 2021 r., 

nowe przypadki (Wlk. Brytania – 58 784, Tajlandia - 745), 25-

dniowy lockdown w Libanie, ponad 500 zgonów do tej pory w 

Malezji, aresztowanie angielskiej posłanki MARGARET FERRIER 

pod zarzutem złamania ograniczeń w związku z pandemią; 

przechwycenie południowokoreańskiego statku handlowego w Zat. 

Perskiej przez Iran pod zarzutem zanieczyszczeń; uwolnienie 

biskupa pomocniczego MOSESA CHIKWE z archidiecezji Owerii w 

Nigerii przez porywaczy (4 I). COVID-19: przedłużenie lockdownu 

w Niemczech do końca stycznia 2021 r., nowe przypadki (Wlk. 

Brytania – 60 916, Japonia – 4915, Zimbabwe - 1365), 1000 

zgonów do tej pory w Korei Płd., 21 mln przypadków do tej pory w 

USA; ponowne otwarcie granicy saudyjsko-katarskiej po trzech 

latach kryzysu; apel Iranu do Interpolu o wydanie nakazu 

aresztowania prezydenta USA, TRUMPA i 47 urzędników za rolę w 

zabójstwie gen. SOLEIMANIEGO w styczniu 2020 r. (5 I). Szturm 

zwolenników prezydenta TRUMPA na Kapitol podczas oficjalnego 

zatwierdzenia prezydencji BIDENA (4 ofiary), szok i niedowierzanie 

na całym świecie (po raz ostatni Kapitol ucierpiał 207 lat temu); 

przemówienie prezydenta-elekta BIDENA do prezydenta TRUMPA; 

wezwanie TRUMPA do natychmiastowej rezygnacji z urzędu 

prezydenta przez 7 demokratów; naloty izraelskie na bazy 

Hezbollahu w pobliżu Damaszku; COVID-19: nowe przypadki 

(Indonezja – 8854, Tokio – 1591, Japonia – ponad 6000, Malezja – 

2593, Irlandia – 7836, Czechy – 17 278, Malta – 224, Portugalia – 

10 027, Słowenia – 3354, Urugwaj – 946, Wlk. Brytania – 62 322), 

zgony (Wlk. Brytania – 1041); podpisanie porozumienia o 

normalizacji stosunków między Sudanem a Izraelem; zablokowanie 

konta TRUMPA na Twitterze i Facebooku (6 I). Rezygnacja szefa 

policji na Kapitolu, STEVENA SUNDA; ELON MUSK 

najbogatszym człowiekiem świata – 4 mld dol. majątku; COVID-19: 

nowe przypadki (Nowy Jork – 17 636, Ontario – 3519, Meksyk – 

13 734, Japonia – 7568, ChRL – 52, Indonezja – 9321, Malezja – 

3027, Czechy – 17 668, USA – 87 843), zgony (USA – ponad 4000, 

Wlk. Brytania - 1162), stan wyjątkowy dla obszaru Wielkiego Tokio 

w Japonii, ponad 2 mln przypadków do tej pory w Hiszpanii, ponad 

6 tys. zgonów do tej pory w Rosji, ponad 200 tys. zgonów do tej 

pory w Brazylii; nakaz aresztowania TRUMPA wydany przez 
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władze Iraku; potępienie ataku na Kapitol przez TRUMPA (7 I). 

COVID-19: przeciążenie szpitali w Londynie z powodu wzrostu 

zakażeń, nowe przypadki (Wlk. Brytania – 68 053, Irlandia – 8248, 

Portugalia – 10 176, Indonezja – 10 617, Japonia - 7841), zgony 

(Niemcy – 1188, Malezja - 16), pierwszy zgon w Bhutanie, blokada 

Brisbane w Australii; brak uczestnictwa TRUMPA w zaprzysiężeniu 

BIDENA wg oświadczenia; 5 lat więzienia dla ZAKIURA 

REHMANA LAKHVI pod zarzutem finansowania terroryzmu w 

Pakistanie (8 I). Katastrofa indonezyjskiego samolotu 

pasażerskiego na linii Dżakarta-Pontianak (62 ofiary); 10 ofiar-

noworodków w pożarze szpitala w zach. Maharasztrze w Indiach; 

wielka przerwa w dostawie prądu w Pakistanie; COVID-19: 

zaszczepienie ELŻBIETY II i księcia FILIPA; nowe przypadki 

(Meksyk – 16 105, Kalifornia - 695), ponad 4 tys. zgonów do tej 

pory w Japonii, ponad 10 tys. przypadków do tej pory w Tajlandii; 

strzelanina w Chicago – 4 ofiary (9 I). 6 ofiar ataku w Parku 

Narodowym Virunga w Rutshuru; eksplozja w kopalni złota w Qixia 

(ChRL); COVID-19: nowe przypadki (Ontario – 3945, Urugwaj - 

1215), 20 tys. zgonów do tej pory w Belgii, 40 tys. zgonów do tej 

pory w Niemczech, 3 mln przypadków do tej pory w Afryce, ponad 

90 mln przypadków do tej pory na świecie (10 I). COVID-19: nowe 

przypadki (ChRL – 103, Tunezja - 3074), zgony (Portugalia – 122), 

stan wyjątkowy w Libanie, pozytywny test u prezydenta Portugalii, 

MARCELO REBELO DE SOUSA, 30 tys. przypadków do tej pory w 

Kalifornii; deklaracja USA o sponsorowaniu terroryzmu przez 

Kubę; YOGANANDA PITTMAN szefem policji w Kapitolu 

(pierwsza kobieta i Afroamerykanka); 3 ofiary strzelaniny i 

wypadku w Isla Verde na Puerto Rico; rezygnacja CHADA WOLFA 

z funkcji p.o. Sekretarza Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA; 

zmiana prawa kanonicznego przez papieża FRANCISZKA – 

otwarcie posługi lektora i akolity dla kobiet (11 I). 8 ofiar pożaru 

budynku w Jekaterynburgu; zatonięcie barki na rz. Kongo – 6 ofiar; 

COVID-19: zgony (USA – 4197, Indonezja – 302, Portugalia - 155), 

nowe przypadki (Malezja – 3309), stan wyjątkowy w Malezji do dn. 

1 sierpnia 2021 r., były prezydent Boliwii, MORALES zarażony 

koronawirusem, odroczenie Grand Prix Australii i Chin w F1; 

wznowienie lotów powietrznych między Egiptem a Katarem; 

odmowa zastosowania 25. poprawki do konstytucji USA przez 

wiceprezydenta PENCE’A, mówiącej o odsunięciu prezydenta od 

obowiązków (12 I). Naloty izraelskie na wsch. część Syrii, w pobliżu 

Deir ez-Zor (57 ofiar); zasadzka na żołnierzy sił pokojowych ONZ w 

Mali – 3 ofiary; COVID-19: nowe przypadki (Indonezja – 11 278, 

ChRL – 115, ZEA – 3362, Hiszpania – 38 869), zgony (Wlk. 

Brytania – 1564), rozszerzenie stanu wyjątkowego w Japonii na 7 

kolejnych prefektur obok Tokio m.in. Aichi, Osaka, Fukuoka, Kioto, 

pierwsze dawki szczepionek dla papieża FRANCISZKA i byłego 

papieża BENEDYKTA XVI, 23 mln przypadków do tej pory w USA; 

zamieszki w Brukseli po śmierci 23-letniego czarnoskórego 

mężczyzny; Izba Reprezentantów USA za impeachmentem 

prezydenta TRUMPA; zawieszenie konta TRUMPA na YouTube; 
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kryzys rządowy w Estonii (13 I). 5 ofiar zamachu bombowego w 

algierskiej prow. Tibissa; COVID-19: 2 mln przypadków do tej pory 

w Teksasie, zgony (Niemcy – 1244, Szwecja - 351), nowe przypadki 

(Portugalia – 10 698, ChRL – 138, Indonezja – 11 557, Malezja - 

3337); pakiet pomocy prezydenta BIDENA w USA w wysokości           

1,9 bln dol. (14 I). 9 ofiar ataku talibów w afgańskim Kunduz; 

trzęsienie ziemi w zach. części Celebes (78 ofiar); COVID-19: 2 mln 

zgonów do tej pory na całym świecie, nowe przypadki (Meksyk – 

21 366, Indonezja – 12 818, ChRL – 144, Hiszpania – 40 197, Chile 

– 4471, Tunezja - 4170), zgony (Portugalia – 159), 2 mln 

przypadków do tej pory w Niemczech; kryzys rządowy w Holandii 

(15 I). THONGLOUN SISOULITH przywódcą Laosu (do dzisiaj).  

Miasto Marte w nigeryjskim stanie Borno we władzy Państwa 

Islamskiego – masowe ucieczki mieszkańców; 5 ofiar zatrucia 

tlenkiem węgla w Lanuvio we Włoszech; COVID-19: ponad 700 tys. 

przypadków do tej pory w Kanadzie, nowe przypadki (Indonezja – 

14 224, Malezja – 4029, Portugalia – 10 947), zgony (Portugalia – 

166); aresztowania prawicowych działaczy w USA po szturmie na 

Kapitol (16 I). 40 ofiar starć na tle etnicznym w El Geneina w 

Darfurze (Sudan); 7 ofiar wypadku śmigłowca w Pantaron 

Mountain Range na Filipinach; COVID-19: nowe przypadki (ZEA - 

3453); aresztowanie lidera rosyjskiej opozycji, NAWALNEGO na 

lotnisku w Moskwie; pochód ok. 6 tys. honduraskich imigrantów do 

granicy gwatemalsko-honduraskiej – zajścia na pograniczu (17 I).  

Pakiet pomocy gospodarczej w związku z pandemią w Malezji; 

COVID-19: nowe przypadki (Hongkong – 107, Hiszpania – 84 287), 

zgony (Portugalia – 167), 3 mln przypadków do tej pory w 

Kalifornii; potępienie aresztowania NAWALNEGO przez Niemcy; 

rozmieszczenie oddziałów gwardii narodowej w największych 

miastach Tunezji w związku z zamieszkami wobec pandemii (18 I).  

COVID-19: 400 tys. zgonow do tej pory w USA, zgony (Meksyk – 

1584, Portugalia – 218, Irlandia – 93, Wlk. Brytania – 1610); 

oskarżenie USA wobec ChRL o akt ludobójstwa wobec muzułmanów 

w prow. Sinciang-Ujgur; skazanie 65-letniej Tajki na 43 lata 

więzienia za znieważnienie monarchii (19 I). JOE BIDEN 

prezydentem USA (do dzisiaj). 3 ofiary ataku talibów w prow. 

Herat; odwołanie Saint Patrick’s Day w Irlandii z powodu 

pandemii; 4 ofiary eksplozji bloku w Madrycie z powodu wycieku 

gazu; 43 ofiary zatonięcia łodzi z imigrantami u wybrzeży Libii; 

COVID-19: nowe przypadki (Portugalia – 14 647, Hiszpania – 41 

576), zgony (Portugalia – 219, Wlk. Brytania – 1820, Liban – 61), 

ponad 10 tys. zgonów do tej pory na Filipinach; przypadki ptasiej 

grypy H5N8 w Samarrze w Iraku; nałożenie sankcji przez ChRL na 

28 członków administracji amerykańskiej prezydenta TRUMPA, w 

tym sekr. stanu MIKE’A POMPEO za twierdzenia o ludobójstwie 

Ujgurów; ponowne przystąpienie USA do porozumienia 

klimatycznego i WHO (20 I). 32 ofiary i 110 rannych zamachu 

bombowego w Bagdadzie; ogłoszenie 15-dniowego stanu 

wyjątkowego w Republice Srodkowoafrykańskiej wobec zbliżania 

się rebeliantów do stolicy w Bangui; 15 ofiar pożaru domu opieki w 
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Charkowie na Ukrainie; COVID-19: odwołanie drugi rok z rzędu 

Festiwalu Glastonbury w Wlk. Brytanii, zarządzenie wykonawcze 

BIDENA o wymogu używania masek na lotniskach, samolotach, w 

pociągach i autobusach w USA, nowe przypadki (Meksyk – 22 339, 

Hiszpania – 44 357), zgony (Portugalia – 221, Indonezja – 346), 

rosyjska szczepionka Sputnik V zatwierdzona na Węgrzech; 

wezwanie BIDENA przez BASZARA AL-JAAFARI’EGO 

(przedstawiciela Syrii w ONZ) do zmiany polityki względem 

syryjskiej wojny domowej; kryzys rządowy w Mongolii; 6 artykułów 

o impeachmencie przeciwko BIDENOWI złożone jako nadużycie 

władzy w czasie wiceprezydentury za OBAMY w stanie Georgia; 

rezygnacja gub. gen. Kanady, JULIE PAYETTE (21 I). SURANGEL 

WHIPPS prezydentem Palau (do dzisiaj). Nalot izraelski na 

syryjskie Hama – 4 ofiary; operacja ugandyjskich sił zbrojnych 

przeciwko terrorystom w płd-zach. Somalii (189 zabitych); 

naruszenie zasad WTO przez USA wobec podniesienia taryf 

towarowych z Korei Płd. w 2016 r.; COVID-19: zgony (Kalifornia – 

764, Floryda – 277, Portugalia – 234, Japonia - 108), ponad 500 

tys. zgonów do tej pory w Niemczech; powyżej 100 zgonów do tej 

pory w Botswanie; wejście w życie Traktatu o zakazie broni 

jądrowej – zakaz rozwoju, testów, produkcji, składu, stacjonowania, 

transferu, użycia i groźby użycia – ratyfikacja w 51 państwach 

świata; legalna sprzedaż marihuany w Arizonie; LLOYD AUSTIN 

pierwszym Afroamerykaninem na czele Pentagonu; zawieszenie 

konta na Twitterze przywódcy Iranu, ALI CHAMENEI po groźbach 

wobec byłego prezydenta TRUMPA (22 I). 11 ofiar zamachu 

bombowego na wsch. od Tikrit w Iraku; COVID-19: nowe 

przypadki (Malezja – 4275, Portugalia – 15 333); protesty w wielu 

miastach Rosji po aresztowaniu NAWALNEGO – ponad 3500 osób 

uwięzionych (23 I). 6 ofiar w atakach terrorystów na malijskie 

Mopti; COVID-19: ponad 25 mln przypadków do tej pory w USA, 

pozytywny test u prezydenta Meksyku ANDRESA OBRADORA, 

zamieszki przeciwko obostrzeniom w Izraelu, Holandii, zgony 

(Portugalia – 275); oskarżenie Rosji wobec USA o ingerencję w jej 

wewnętrzne sprawy w związku ze sprawą NAWALNEGO; otwarcie 

ambasady Izraela w Abu Dabi w ZEA; propozycja przeprowadzenia 

referendum niepodległościowego w Szkocji zależna od zgody rządu 

brytyjskiego (24 I). 2 ofiary ataków talibów w płn. Pakistanie w 

przeł. Khyber; regres gospodarczy Korei Płd. o 1% PKB (najgorszy 

od 1998 r.); COVID-19: nowe przypadki (Indonezja – 9994, 

Hiszpania – 93 822); 180 aresztowań podczas starć policji z 

demonstrantami w Holandii; uchylenie zakazu służby wojskowej dla 

osób transpłciowych w USA; KAJA KALLAS pierwszą kobietą-

premier w Estonii (25 I). COVID-19: milion przypadków do tej pory 

w Indonezji, nowe przypadki (Tajlandia – 959, ZEA – 3601), zgony 

(Portugalia – 291), ponad 100 tys. zgonów do tej pory w Wlk. 

Brytanii, blokada w Limie i w 9 regionach Peru w związku z 

pandemią, 100 mln przypadków do tej pory na świecie; kryzys 

rządowy we Włoszech (26 I). Wypadek autobusowy w Dschang w 

Kamerunie – 53 ofiary; COVID-19: nowe przypadki (Meksyk – 
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27 944), zgony (Indonezja – 387), zamknięcie granic w Norwegii; 

projekt ustawy o uczynienie Waszyngtonu D.C. – 51. stanem (27 I). 

Sprzedaż obrazu SANDRO BOTTICELLI’EGO „Portret młodego 

człowieka” za 92,2 mln dol. na aukcji w Nowym Jorku; 6 ofiar 

wycieku ciekłego azotu w zakładzie drobiarskim w Gainesville w 

Georgii; COVID-19: skutki gospodarcze – recesja PKB na 

Filipinach o 9,5%, recesja PKB w USA o 3,5%, straty w wysokości 

1,3 bln dol. wg Światowej Organizacji Turystyki, zgony (Portugalia 

– 303, Indonezja – 476, Japonia - 113), nowe przypadki (Portugalia 

– 16 432), ok. 100 zgonów do tej pory w Andorze, 9 mln 

przypadków do tej pory w Brazylii; orzeczenie o prawnej 

przynależności wysp Czagos do Mauritiusa na tle sporu o wyspy z 

Wlk. Brytanią (28 I). SADYR DŻAPAROW prezydentem Kirgistanu 

(do dzisiaj). COVID-19: spadek PKB Francji o 8,3%, spadek PKB 

Hiszpanii o 11%, 5 ofiar pożaru szpitala COVID-19 w Matei Bals w 

Rumunii, nowe przypadki (Malezja – 5725); podpisanie projektu 

ustawy przedłużającej traktat o redukcji broni jądrowej z USA do 

2026 r. przez prezydenta Rosji, PUTINA; uchwalenie legalizacji 

eutanazji w Portugalii (29 I). Zamach bombowy w syryjskim Afrin – 

5 ofiar, 22 rannych; COVID-19: nowe przypadki (Indonezja – 

14 518, Malezja - 5728); zapowiedż przystąpienia Wlk. Brytanii do 

kompleksowego i postępowego porozueminia w sprawie 

partnerstwa transpacyficznego (30 I). Samobójczy zamach w 

Mogadiszu – 5 ofiar; COVID-19: ponad 300 tys. przypadków do tej 

pory w Libanie, nowe przypadki (Kuba – 1012), 5 dni blokady w 

zach. Australii w związku z pandemią; potępienie Rosji przez sekr. 

stanu ANTHONY BLINKENA za stosowanie ostrej taktyki wobec 

zwolenników NAWALNEGO (31 I). Wojskowy zamach stanu w 

Myanmarze – aresztowanie AUNG SAN SUU KYI; 12 ofiar 

zatonięcia dwóch statków w pobliżu kolumbijskiego Tumaco; 

COVID-19: 100 tys. przypadków do tej pory w Tokio; grożba 

nałożenia ponownych sankcji ekonomicznych na Myanmar przez 

USA; 228 aresztowanych lub oskarżonych za udział w szturmie na 

Kapitol w Waszyngtonie (1 II). COVID-19: zgony (Hiszpania – 724, 

Irlandia – 101, Malezja - 21), ponad 10 tys. przypadków do tej pory 

w Andorze; blokada potępienia władz Myanmaru za dokonany 

zamach stanu w RB ONZ z powodu veta ChRL; PETE BUTTIGIEG 

sekretarzem transportu USA jako pierwsza osoba homoseksualna; 

ALEJANDRO MAYORKAS sekretarzem bezp. wewn. USA jako 

pierwszy Latynoamerykanin, imigrant i osoba poch. semickiego        

(2 II). 9 ofiar walk w pobliżu malijskiej wioski Boni; kolejna faza 

izraelskich nalotów lotniczych na ziemie syryjskie; 4 ofiary wybuchu 

miny podczas operacji antyterrorystycznej na górze Mghila w 

Tunezji; COVID-19: ponad 1 mln przypadków do tej pory w 

Czechach, obowiązkowy negatywny test na COVID-19 przy wjeździe 

do Szwecji, 10 mln zaszczepionych w Wlk. Brytanii, nowe przypadki 

(ZEA – 3977); ubój 14 tys. indyków z powodu ptasiej grypy H5N8 w 

Brandenburgii; 15 aresztowanych po ataku na ambasadę ZEA w 

Addis Abebie (3 II). Zapowiedź zakończenia poparcia USA dla 

Arabii Saudyjskiej dla jej interwencji w Jemenie; zamach na krytyka 
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Hezbollahu LOKMANA SLIMA w dystrykcie Sidon w Libanie; 

ogłoszenie nowego święta państwowego w Nowej Zelandii – 

obchodów Maori Matariki; COVID-19: 90 tys. zgonów do tej pory 

we Włoszech; stan wyjątkowy w Somalii z powodu rojów pustynnej 

szarańczy; incydent terrorystyczny w szkockim Kilmarnock; 

usunięcie MARJORIE TAYLOR GREENE, zwolenniczki teorii 

spiskowych z komisji edukacji, pracy i budżetu przez Izbę 

Reprezentantów USA (4 II). COVID-19: spadek PKB Indonezji o 

2,07% wskutek pandemii, 10-dniowa godzina policyjna w Grecji, 

ponad 5 mln zaszczepionych w Indiach, 80 tys. przypadków do tej 

pory w Korei Płd.; 10 rannych w wyniku ataku nożownika w 

Croydon w części Londynu (5 II). Zasadzka na konwój w 

myanmarskim stanie Szan – 12 ofiar, 13 rannych; konflikt ONZ-

Etiopia na linii blokady pomocy dla 2,3 mln osób w prow. Tigray; 

zamach bombowy w Kabulu (3 ofiary); wywrotka łodzi w Susong w 

chińskiej prow. Anhui (11 ofiar); COVID-19: nowe przypadki 

(Mongolia – 61), 1 mln przypadków do tej pory w Holandii, 800 tys. 

przypadków do tej pory w Kanadzie; napięcie wśród członków 

Forum Wysp Pacyfiku (Palau, Mikronezja, Nauru, Kiribati, Wyspy 

Marshalla) związane z przewidzianą secesją z tej organizacji; 

NATHALIE BECQUART jedną z podsekretarzy Synodu Biskupów, 

pierwsza kobieta na tym stanowisku w Watykanie – decyzja papieża 

FRANCISZKA (6 II). 12 zabitych w wyniku zamachu w Dusmareb w 

Somalii; rozerwanie się lodowca Uttarakhand w Indiach – powódź 

wzdłuż rz. Alaknanda i Dhauliganga (10 ofiar); COVID-19: 2000 

przypadków do tej pory w Wietnamie; ogłoszenie nawrotu wirusa 

Ebola w Dem. Rep. Konga; udaremnienie zamachu stanu na Haiti; 

protesty i demonstracje przeciwko wojskowemu zamachowi stanu w 

Myanmarze (7 II). Wznowienie wojny domowej w Jemenie wskutek 

ofensywy sił Huti na zaporę Marib; 24 ofiary powodzi w Tangerze 

w Maroku; COVID-19: zgony (Malezja – 24), przedłużenie godziny 

policyjnej w Niderlandach do 3 marca; porozumienie Grecji z 

Izraelem w sprawie swobodnej turystyki dla zaszczepionych; 

ogólnokrajowy strajk generalny w Naypyidaw w Myanmarze w 

związku z wprowadzonym zamachem stanu – stan wojenny w 

Mandalay; kryzys rządowy w Somalii wobec zaprzestania 

uznawania MOHAMEDA ABDULLAHIEGO za prezydenta przez 

opozycję (8 II). JOSEPH MECENE JEAN-LOUIS tymczasowym 

prezydentem Haiti (do dzisiaj). 5 ofiar ataków na członków 

ministerstw w Afganistanie – śmierć szefa dep. Min. odbudowy i 

rozwoju wsi; COVID-19: 260 tys. przypadków do tej pory na 

Białorusi, 3 mln przypadków do tej pory w Hiszpanii, godzina 

policyjna w Gwinei Równikowej, zawieszenie obrad parlamentu w 

Ghanie po masowych zakażeniach koronawirusem; Senat USA za 

impeachmentem TRUMPA stosunkiem głosów 56:44; 90 miast w 

Myanmarze poddanych godzinie policyjnej wskutek zamachu stanu; 

wejście sondy kosmicznej ZEA „Hope” na orbitę Marsa (9 II).  

4 zamachy bombowe w Kabulu (4 ofiary); uszkodzenie samolotu 

cywilnego przez atak Huti na lotnisku Abha w Arabii Saudyjskiej; 

trzęsienie ziemi o sile 7,7 w skali Richtera na Nowej Kaledonii; 
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COVID-19: przedłużenie lockdownu w Niemczech do dn. 7 marca, 

ponad 4 mln przypadków do tej pory w Rosji, zalecenie stosowania 

szczepionki AstraZeneca dla wszystkich dorosłych na całym świecie 

przez WHO; uwolnienie działaczki na rzecz praw kobiet LOUJAIN 

AL-HATHLOUL z więzienia w Arabii Saudyjskiej; wejście chińskiej 

sondy kosmicznej Tianwen-1 na orbitę Marsa (10 II). Załagodzenie 

sporu granicznego ChRL i Indii wokół jez. Pangong we wsch. 

Kaszmirze; atak talibów w płd. Waziristanie (Pakistan) – 8 ofiar; 6 

ofiar karambolu w pobliżu Fort Worth w USA; COVID-19: spadek 

PKB Malezji o 5,6%, przedłużenie stanu wyjątkowego w Portugalii; 

zakaz licencji na nadawanie dla BBC World News na terenie ChRL 

i w odpowiedzi dla China Global Television Network w Wlk. 

Brytanii; zakończenie stanu wyjątkowego na granicy Meksyku i 

USA (11 II). COVID-19: spadek PKB Norwegii o 2,5%, spadek 

PKB Wlk. Brytanii o 9,9%, ponad 4 mln przypadków do tej pory w 

Wlk. Brytanii; kryzys rządowy w KRL-D: zwolnienie min. 

gospodarki KIMA TU-ILA; rezygnacja przew. Komitetu 

Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tokio 

YOSHIRO MORI (12 II). Zamachy talibów we wsch. i płd. 

Afganistanie – 4 ofiary, 7 rannych; 110 rannych w wyniku 

trzęsienia ziemi o sile 7,3 w skali Richtera u wybrzeży Japonii w 

Tohoku; COVID-19: ponad 1000 zgonów do tej pory w ZEA; 

pierwsze zgony z powodu wirusa Ebola w Gwinei; Senat USA za 

uniewinnieniem TRUMPA od impeachmentu wobec braku 

wymaganej większości 2/3 głosów całej izby (13 II). Operacja 

przeciwko kurdyjskim separatystom w Turcji – 48 ofiar; atak na 

miasto Ndalya w Dem. Rep. Konga – 11 zabitych; COVID-19: nowe 

przypadki (Maharasztra – 4097), stan wyjątkowy w Czechach, 

ponad 80 tys. zgonów do tej pory w Rosji, pierwszy przypadek w 

Nowej Zelandii od dn. 24 stycznia br., porozumienie Cypru z 

Izraelem w sprawie swobodnej turystyki dla zaszczepionych; 

większość mandatów dla partii proniepodległościowych w Katalonii 

w wyborach (14 II). Ataki Huti na lotniska saudyjskie w Abha i 

Dżuddzie; izraelskie naloty na irańskie magazyny broni i rakiet w 

Damaszku (6 ofiar); pierwsza Afrykanka i kobieta na stanowisko 

dyr. gen. WTO (NGOZI OKONJO-IWEALA); 60 ofiar wywrócenia 

się łodzi na rz. Kongo w prow. Mai-Ndombe; COVID-19: spadek 

PKB Danii o 3,7%, spadek PKB Japonii o 4,8%, 7 tys. zgonów do 

tej pory w Japonii; zatwierdzenie szczepionki Oxford-Astra Zeneca 

przez WHO; 37 ofiar wypadku autobusowego w indyjskiej prow. 

Madhya Pradesh (15 II). Dotarcie sił Huti w Jemenie do zapory 

Marib; burza śnieżna w Ameryce Płn. i jej dotarcie aż do Teksasu i 

Zat. Meksykańskiej; COVID-19: ponad 2 mln przypadków do tej 

pory w Meksyku; ataki władz białoruskich na biura Stowarzyszenia 

Dziennikarzy i Centrum Praw Człowieka Viasna na Białorusi          

(16 II). COVID-19: skuteczność szczepionki Pfizer-BioNTech w 

Izraelu obliczona na 95%; śmierć pierwszego wiceprezydenta 

Zanzibaru, SEIFA SHARIFA HAMADA z powodu koronawirusa      

(17 II). Przejęcie kontroli nad tamą w Marib przez siły Huti w 

Jemenie; 9 ofiar zasadzki rebeliantów w pobliżu Bandiagara w 
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Burkina Faso; blokada dla australijskich wydawców na Facebooku 

przeciwko rozwiązaniom Australijskiej Komisji Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów; COVID-19: zgony (Malezja – 25), 10 

mln przypadków do tej pory w Brazylii; unieważnienie sankcji na 

Iran przez prezydenta USA, BIDENA; sankcje kanadyjskie i 

brytyjskie wobec birmańskiej junty wojskowej; kryzys rządowy w 

Gruzji; lądowanie na Marsie łazika Perseverance w ramach Misji 

Mars 2020 (18 II). Pierwsza ofiara wśród protestujących w Birmie 

przeciwko zamachowi stanu (MYA THWE THWE KHAING); 

kapitalizacja Bitcoina w wysokości 1 bln dol. amer.; COVID-19: 

zgony (Filipiny – 157), 100 tys. zgonów do tej pory w Afryce, 1000 

zgonów do tej pory w Zambii; przeniesienie ambasady Gwinei 

Równikowej z Tel-Awiwu do Jerozolimy (19 II). 130 nalotów 

rosyjskiego lotnictwa na pozycje Państwa Islamskiego na Bliskim 

Wschodzie (21 ofiar); COVID-19; 400 tys. przypadków do tej pory 

na Węgrzech, zgony (Filipiny – 239), 28 mln przypadków do tej 

pory w USA (20 II). 7 ofiar zamachu bombowego w Tillaberi w 

Nigrze; 7 ofiar katastrofy nigeryjskiego samolotu pasażerskiego w 

Abudży; skażenie 100 mil wybrzeża Izraela wskutek wycieku ropy 

naftowej; COVID-19: otwarcie wielu sektorów gospodarki przez 

Izrael, otwarcie granic morskich przez Australię i Nową Zelandię; 

osiągnięcie porozumienia z Iranem przez Międzynarodową Agencję 

Energii Atomowej (21 II). Zamach na ambasadora Włoch w Dem. 

Rep. Konga, LUCA ATTANASIO; zamach na rwandyjskiego 

polityka SEIFA BAMPORIKIEGO w Kapsztadzie; COVID-19: 4-

etapowy plan złagodzenia ograniczeń w Wlk. Brytanii, przedłużenie 

zakazu podróżowania we Włoszech do 27 marca br., 11 mln 

przypadków do tej pory w Indiach, 500 tys. zgonów do tej pory w 

USA, 80 tys. przypadków do tej pory w Sri Lance; uznanie przez 

Kanadę ludobójstwa wobec Ujgurów popełnianego przez władze 

ChRL; wezwanie Mikronezji, Wysp Marshalla, Nauru, Palau i 

Kiribati do ponownego wejścia w skład Forum Wysp Pacyfiku przez 

premiera Fidżi (22 II). 13 ofiar ataków rebeliantów w Beni w Dem. 

Rep. Konga; usunięcie ostatniego pomnika FRANCISCO FRANCO 

w Melilli; COVID-19: pozytywny test u byłego prezydenta Czech, 

KLAUSA; napad nożownika w Mediolanie – 2 rannych; 79 ofiar 

walk w ekwadorskich więzieniach; deportowanie 1086 

myanmarskich obywateli przez Malezję; odblokowanie 

australijskich stron przez Facebook; wypadek samochodowy 

słynnego golfisty TIGERA WOODSA (23 II). 10 ofiar ataku 

rakietowego w Maiduguri w Nigerii; zmiana nazwy Port Elizabeth 

na Gqeberha w RPA; COVID-19: zakaz używania chust, przyłbic i 

osłon szalikowych na twarzy w Polsce, złagodzenia obostrzeń w 

Danii i Szwajcarii; przejęcie 23 tys kg kokainy przez władze 

policyjne w Niemczech i Belgii; odkrycie skamieniałości 

Dzharatitanis kingi w Azji (24 II). Napady na dwie nigeryjskie 

wioski w stanie Kaduna i Katsina – 36 ofiar; starcia w Bambari w 

środkowej Afryce (14 ofiar); wymiana ognia w malijskiej 

Bandiagarze (9 zabitych), naloty amerykańskie na pozycje 

dżihadystów w Abu Kamal w Syrii – 17 ofiar; starcia w Djugu w 
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Dem. Rep. Konga (7 ofiar); oświadczenie Indii i Pakistanu o 

zaprzestaniu strzelania w spornej strefie w Kaszmirze; COVID-19: 

przedłużenie lockdownu na Węgrzech do połowy marca br.; uznanie 

ludobójstwa Ujgurów przez ChRL wg stanowiska Holandii (25 II).  

Antyrządowe demonstracje w An-Nasirija w Iraku (3 ofiary); 

porwanie 317 dziewcząt z nigeryjskiego hostelu w stanie Zamfara 

przez bandytów; zabicie ARNELA JOSEPHA, szefa gangu 

haitańskiego w L’Estere, zamieszki w mieście (25 ofiar); COVID-

19: nowy stan wyjątkowy w Czechach aż do końca marca br., nowe 

przypadki (Papua-Nowa Gwinea – 89), 24-godzinny lockdown w 

Brazylii (26 II). Uwolnienie 47 porwanych w lutym br. przez 

bandytów w nigeryjskiej Kagarze; przechwycenie rakiet 

balistycznych rebeliantów Huti nad Rijadem przez Arabię 

Saudyjską; COVID-19: ponowne obostrzenia w płn. Włoszech; 

protesty antyrządowe w Armenii (27 II). 18 zabitych w starciach 

między myanmarską policją a demonstrantami; protesty 

antyrządowe w Bangkoku – 16 rannych; aresztowanie 50 

demonstrantów w Kazachstanie; nalot sił bezpieczeństwa Czadu na 

dom przywódcy opozycji YAYA DILLO DJEROU w Ndżamenie (7 

ofiar); COVID-19: 20 mln zaszczepionych w Wlk. Brytanii, 60 tys. 

zgonów do tej pory w Iranie, 300 tys. przypadków do tej pory w 

Malezji, stan wyjątkowy w japońskim Aichi, Gifu Kioto, Osace, 

Hyogo, Fukuoce (28 II). Szturm budynków rządowych w stolicy 

Armenii, Erewaniu – oczekiwanie dymisji premiera; wielokrotne 

naruszenia zawieszenia broni na Ukrainie w Donbasie; COVID-19: 

zaostrzenie blokady kraju w Czechach, stan wyjątkowy w Finlandii; 

skazanie byłego prezydenta Francji SARKOZY’EGO na 3 lata 

więzienia za korupcję (1 III). Atak terrorystyczny w afgańskim 

Dżalalabadzie (3 ofiary); uwalnianie 279 uczennic przez porywaczy 

w nigeryjskim stanie Zamfara; starcia zbrojne na granicy Sudanu i 

Etiopii w spornym obszarze Al-Faszaga; 13 ofiar wypadku 

drogowego w Imperial County w Kaliforni; COVID-19: ponad 3 

tys. przypadków do tej pory w Mongolii, nowe przypadki (Grecja – 

2353), zgony (Brazylia – 1641), zamykanie szkół w wybranych 

regionach Włoch do początku kwietnia br. (2 III). 38 ofiar 

protestów antyrządowych w Myanmarze; 8 rannych w ataku 

terrorystycznym w szwedzkim Vetland; zwolnienie reportera BBC, 

GIRMAYA GEBRU przez Etiopię; 9 ofiar katastrofy lotniczej w 

Sudanie Płd.; zakaz działalności skrajnie prawicowej grupy 

nacjonalistycznej Generation Identitaire we Francji; wycofanie się 

Fideszu z koalicji Europejskiej Partii Ludowej w parlamencie 

europejskim; COVID-19: spadek PKB Australii o 1,1%, Brazylii o 

4,1%, przedłużenie stanu wyjątkowego w Tokio, 80 tys. przypadków 

do tej pory w Uzbekistanie (3 III). 20 ofiar wyrzucenia za burtę 

podczas przewozu imigrantów między Dżibuti a Jemenem; 11 

zabitych w katastrofie tureckiego helikoptera w prowincji Bitlis; 1 

ofiara zamieszek antyrządowych w Bignon w Senegalu; COVID-19: 

zgony (Brazylia – 1910), zamknięcie szkół i sklepów na Węgrzech 

do 22 marca br. (4 III). 20 ofiar zamachu bombowego w 

Mogadiszu; atak bojowników Asz-Szabab na więzienie Boosaaso w 
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Puntland – 7 ofiar; kolejne protesty antyrządowe w Senegalu po 

arestowaniu lidera opozycji; COVID-19: 3 mln przypadków do        

tej pory we Włoszech, 200 tys. zgonów do tej pory w Rosji (5 III). 

Pielgrzymka papieża FRANCISZKA do Iraku (5-8 III). Walki 

między Huti a wojskami rządowymi w Jemenie w regionie Marib 

(58 ofiar); COVID-19: blokada północnego regionu Pas-de-Calais 

we Francji ze względu na pandemię (6 III). Naloty saudyjskie na 

Huti w stolicy Jemenu, Sanie; seria eksplozji w stolicy Gwinei 

Równikowej, Bata – 98 zabitych; COVID-19: dwa tygodnie blokady 

na Nowej Kaledonii, ponowne otwieranie Izraela w postaci 

restauracji, barów i miejsc rozrywki, zawieszenie stosowania 

szczepionki Astra Zeneca przez Austrię (7 III). 2 ofiary 

antyrządowych starć w mjanmarskiej Myitkyinie; podpisanie 

porozumienia między Cyprem, Grecją a Izraelem w sprawie budowy 

w latach 2021-2024 największego i najgłębiej położonego 

podmorskiego kabla zasilającego na świecie; COVID-19: powrót 

uczniów do szkół podstawowych i średnich w Anglii, ponad 100 tys. 

zgonów do tej pory we Włoszech, nowe przypadki (Mongolia – 108), 

pozytywny wynik u prezydenta Syrii BASZARA AL-ASADA  i jego 

małżonki, 29 mln przypadków do tej pory w USA (8 III). 39 ofiar 

utonięć u wybrzeży Tunezji w związku z kursem łodzi z imigrantami 

ku Lampedusie; NURIA CALDUCH pierwszą kobietą-sekretarzem 

Papieskiej Komisji Biblijnej; współpraca ChRL i Rosji w dziedzinie 

ustanowienia wspólnej stacji kosmicznej na Księżycu (Chińska 

Narodowa Agencja Kosmiczna-Roskosmos); COVID-19: zgony 

(Brazylia – 1972), ponad 600 tys. przypadków do tej pory na 

Filipinach (9 III). Utworzenie Komisji Prawdy w australijskim 

stanie Wiktoria w związku z przemocą wobec ludności tubylczej od 

końca XVIII w. do początku XX w.; pożar serwerowni OVHCloud w 

Strasbourgu – uszkodzenie milionów stron internetowych; COVID-

19: nowe przypadki (Bułgaria – 3502, Mongolia – 109, Polska – 17 

260), zgony (Brazylia – 2286); nowy rząd jedności narodowej w 

Libii pod przewodnictwem ABDUL HAMIDA DBEIBEHA; śmierć 

premiera Wybrzeża Kości Słoniowej na raka, HAMEDA 

BAKAYOKO we Freiburgu (10 III). 20 ofiar pożaru fabryki odzieży 

w Kairze; 12 ofiar demonstracji przeciwko wojskowemu zamachowi 

stanu w Myanmarze; 12 zabitych podczas ataku terrorystów na 

szkołę w Zamfara w Nigerii; COVID-19: pakiet pomocowy w 

Brazylii na sumę 8 mld dol., nowe przypadki (Węgry – 8312), 

pozytywny wynik u księżniczki Szwecji WIKTORII i księcia 

Vastergotland, DANIELA, zatwierdzenie szczepionki Johnson & 

Johnson przez Komisję Europejską (11 III). Porwanie 39 uczniów i 

kilku pracowników przez bandytów w nigeryjskim stanie Kaduna; 

odmowa zwolnienia za kaucją 11 z 47 oskarżonych polityków w 

Hongkongu; spór brytyjsko-grecki o zwrot tzw. Marmurów Elgina; 

COVID-19: 4 mln przypadków i 90 tys. zgonów do tej pory we 

Francji, częściowy lockdown we Włoszech, nowe przypadki 

(Białoruś – 1186, Turcja -  14 941, Brazylia – 85 663), ponad 600 

tys. przypadków w Pakistanie do tej pory; nakaz aresztowania byłej 

prezydent Boliwii, JEANINE ANEZ (12 III). Ponowne zamieszki 
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antywojskowe w Myanmarze – 12 ofiar; zamach bombowy w Herat 

(8 ofiar); katastrofa kozachskiego samolotu wojskowego w 

Ałmatach – 4 ofiary; COVID-19: 120 mln zachorowań aktualnie na 

świecie, 2,7 mln zgonów, nowe przypadki (Węgry – 9444, Mongolia 

- 169); aresztowanie byłej prezydent Boliwii, ANEZ; deklaracja 

brytyjska o naruszeniu przez ChRL deklaracji z 1984 r. w sprawie 

Hongkongu (13 III). 54 ofiary starć antyrządowych w miastach 

Myanmaru; COVID-19: tymczasowe zawieszenie stosowania 

szczepionki Oxford-AstraZeneca w Irlandii, Piemoncie, Holandii 

(14 III). 20 ofiar starć z wojskiem w Myanmarze; 15 zabitych w 

walkach w Beni w prow. płn. Kiwu w Dem. Rep. Konga; brak 

błogosławieństwa dla małżeństw jednopłciowych wg stanowiska 

Kongregacji Nauki Wiary; COVID-19: pozytywny test u premier 

Estonii, KAJI KALLAS, nowe przypadki (Turcja – 15 503, Jordania 

- 9417), tymczasowe zawieszenie stosowania szczepionki Oxford-

AstraZeneca przez Niemcy, Włochy, Francję, Hiszpanię, Cypr, 

Łotwę, Słowenię i Andorę; odrzucenie prawa do eutanazji przez 

Trybunał Konstytucyjny w Portugalii (15 III). 58 ofiar ataku 

terrorystycznego na konwój w Nigrze; szturm Pałacu 

Prezydenckiego w Adenie w Jemenie z powodu złych warunków do 

życia ludności; COVID-19: tymczasowe zawieszenie stosowania 

szczepionki Oxford-AstraZeneca przez Litwę, Szwecję, Gwineę 

Bissau, nowe przypadki (Kambodża – 105), zgony (Brazylia – 

2841); zapowiedź wzrostu arsenału broni atomowej w Wlk. Brytanii 

ze 180 do 260 głowic; strzelanina w ok. Atlanty – 8 ofiar (16 III).  

Atak na posterunek wojskowy w Gao w Mali – 33 ofiary; COVID-

19: zawieszenie stosowania szczepionki Oxford-AstraZeneca przez 

Liban, zgony (Węgry – 195, Ukraina - 289), nowe przypadki 

(Brazylia – 90 303); kryzys w stosunkach USA-Rosja po nazwaniu 

PUTINA „człowiekiem bez duszy” i „zabójcą” przez prezydenta 

BIDENA; zwycięstwo Partii Ludowej na rzecz Wolności i 

Demokracji w wyborach parlamentarnych w Holandii; śmierć 

prezydenta Tanzanii JOHNA MAGUFULI’EGO z powodu powikłań 

pocovidowych (17 III). SAMIA SULUHU HASSAN prezydentem 

Tanzanii (do dzisiaj). Zasadzka bandycka na konwój meksykańskiej 

policji w Coatepec Harinas – 8 ofiar; COVID-19: nowe przypadki 

(Maharasztra – 25 833, Chile - 6200), zaszczepienie całej dorosłej 

populacji na Gibraltarze; zerwanie stosunków dyplomatycznych z 

Malezją przez KRL-D; zalegalizowanie eutanazji przez Hiszpanię 

(18 III). Atak dronów Huti na saudyjską rafinerię ropy naftowej 

Aramco w Rijadzie; erupcja wulkanu Fagradalsfjall blisko 

Reykjanes na Islandii; COVID-19: nowe przypadki (Filipiny – 

7103, Indie – 39 670, Węgry – 10 759, Brazylia – 90 570), 

tymczasowe zawieszenie stosowania szczepionki Oxford-

AstraZeneca przez Finlandię, zgony (Węgry – 213, Kenia - 28), 

ponad 2 mln przypadków do tej pory w Polsce; potępienie 

przewrotu wojskowego w Myanmarze przez USA (19 III). Trzęsienie 

ziemi w japońskiej prefekturze Miyagi o magnitudzie 7,2; COVID-

19: nowe przypadki (Indie – 40 953, Filipiny – 7999, Chile - 7084), 

rekord podanych dawek szczepionki w Wlk. Brytanii – 711 156,        
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2 mln przypadków do tej pory na Florydzie, śmierć posła Papui-

Nowej Gwinei RICHARDA MENDANIEGO z powodu COVID-19; 

zakaz wjazdu dla zagranicznych widzów na Letnie Igrzyska 

Olimpijskie i Letnie Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio (20 III).  

7 ofiar bombardowania szpitala w syryjskim Atareb k/Aleppo; nalot 

rosyjski na syryjskie instalacje gazowe w Sarmadzie blisko Idlib – 

prośba Turcji o zaprzestanie ataków; 137 ofiar walk z bojownikami 

w regionie Tahoua w Nigrze; COVID-19: ponad 300 tys. 

przypadków do tej pory w Bułgarii; zgony (Wlk. Brytania – 33), 

ponad 3 mln przypadków do tej pory w Turcji (21 III). Propozycja 

zawieszenia broni w konflikcie w Jemenie wysunięta przez Arabię 

Saudyjską; zamach bombowy w Guangzhou – 4 ofiary; 15 zabitych 

w pożarze obozu dla uchodźców w Balukhali w Cox’s Bazar w 

Chittagong (Bangladesz), 45 ofiar podczas uroczystego pogrzebu 

prezydenta Tanzanii w Dar-es-Salaam; COVID-19: nowe przypadki 

(Indie – 46 951, Filipiny - 8019), zgony (Indie – 212, Jordania - 

109), śmierć kandydata na prezydenta Konga GUY BRICE’A 

PARFAITA KOLELASA z powodu COVID-19; sankcje UE na 

urzędników chińskich w związku z łamaniem praw człowieka w 

prow. Xinjiang; sankcje USA na urzędników wojskowych w 

Myanmarze w związku z zamachem stanu; 9 ofiar strzelaniny w 

supermarkecie w Boulder w stanie Kolorado (22 III). Odrzucenie 

planu pokojowego USA przez władze Afganistanu w ramach 

konfliktu z talibami; blokada Kanału Sueskiego przez panamski 

kontenerowiec „Ever Given”, który spoczął na mieliźnie; COVID-

19: zgony (Włochy – 551, Ukraina – 333, Brazylia - 3251); zakaz 

kar cielesnych i wszelkich form przemocy jako kary korekcyjnej dla 

dzieci i młodzieży w Kolumbii (23 III). 10 ofiar ataku na nigryjską 

wioskę Tillaberi; COVID-19: obniżenie 10% pensji dla kardynałów 

w związku z recesją w Watykanie, nowe przypadki (Bułgaria – 4851, 

Polska – 29 978, Mongolia - 218), zgony (Ukraina – 343), ponad 30 

mln przypadków do tej pory w USA, ponad 300 tys. zgonów do tej 

pory w Brazylii; kryzys rządowy na Słowacji – dymisja min. spr. 

zagr. IVANA KORCOKA (24 III). COVID-19: nowe przypadki 

(Filipiny – 8773, Ukraina – 16 669, Brazylia – 100 158, Chile – ok. 

50 000, Peru – 11 260), ponad 100 tys. przypadków do tej pory w 

Korei Płd., zgony (Węgry – 272), ponad 200 tys. zgonów do tej pory 

w Meksyku; oficjalna wizyta króla Hiszpanii FILIPA VI w Andorze; 

wspólne sankcje ekonomiczne USA i Wlk. Brytanii przeciwko 

myanmarskim konglomeratom Myanma Economic Holdings i 

Myanmar Economic Corporation (25 III). 4 ofiary ostrzału 

ukraińskich pozycji wojskowych w obwodzie donieckim; 

dyskwalifikacja Białorusi z Konkursu Eurowizji za piosenkę o 

podtekście politycznym; strajk pracowników metra w Rumunii; 19 

ofiar zderzenia 2 pociągów w Sohag w Egipcie; COVID-19: nowe 

przypadki (Mongolia – 437, Filipiny – 9838, Węgry – 11 265, 

Polska – 35 143, Ukraina – 18 132), zgony (Brazylia – 3650); 

największe w historii Tajwanu wtargnięcie do własnej strefy 

powietrznej floty bombowców strategicznych i myśliwców ChRL    

(26 III). Walki o miasto Palma w Mozambiku przejęte przez siły 
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islamistów; 3 ofiary zamachu bombowego w prow. Kandahar; 

zawalenie się budynku w Kairze – 18 ofiar; śmierć czeskiego 

miliardera PETRA KELLNERA w katastrofie śmigłowca w 

Anchorage na Alasce; COVID-19: nowe przypadki (Kambodża – 

179, Turcja – 30 021); 25-letni traktat o współpracy między ChRL a 

Iranem w Teheranie; sankcje ChRL wobec amerykańskich, 

kanadyjskich, brytyjskich i unijnych urzędników w sprawie naruszeń 

praw Ujgurów (27 III). 2 ofiary ataku talibów w pobliżu tamy 

wodnej w Faryab; 5 zabitych w walkach w prow. Nangarhar w 

Afganistanie; zamach terrorystyczny przed katedrą katolicką w 

Makassar w Indonezji; COVID-19: nowe przypadki (Maharasztra – 

40 414), ponad 7 tys. przypadków do tej pory w Mongolii, 30 mln 

mieszkańców Wlk. Brytanii zaszczepionych pierwszą dawką 

szczepionki; porozumienie między Ludowym Ruchem Wyzwolenia 

Sudanu-Północ a rządem Sudanu w Dżubie o utrzymaniu rozdziału 

Kościoła od państwa i ochronie praw wszystkich religii (28 III).  

Wycofanie się wojsk nowozelandzkich z Afganistanu; zawieszenie 

kontaktów handlowych z Myanmarem przez USA; odblokowanie 

Kanału Sueskiego i ponowne jego otwarcie po odholowaniu 

kontenerowca „Ever Given”; COVID-19: śmierć byłego premiera 

Albanii BASHKIMA FINO z powodu zarażenia, nowe przypadki 

(Bangladesz – 5181, Mongolia – 575, Filipiny – 10 016); kryzysy 

rządowe w Pakistanie i Brazylii (29 III). 500 ofiar do tej pory w 

starciach w Myanmarze po zamachu stanu; przejęcie Palmy w 

Mozambiku przez wojska rządowe – koniec rebelii; COVID-19: 

nowe przypadki (Grecja – 4340, Turcja – 37 303), zgony (Brazylia 

– 3780, Pakistan - 100); rezygnacja kadry dowódczej wszystkich 

rodzajów wojsk w Brazylii – kryzys państwowy (30 III). 23 ofiary 

wśród cywilów podczas walk w prow. płn. Kiwu w Dem. Rep. 

Konga; oskarżenie Rosji wobec Ukrainy o prowokowanie 

konfrontacji zbrojnej z prorosyjskimi separatystami; nieudany 

zamach stanu w Nigrze; COVID-19: nowe przypadki (Bułgaria – 

5176, Bangladesz - 5358), zgony (Ukraina – 407, Jordania – 111, 

Brazylia - 3950); spór o wody morskie między ChRL a Filipinami;     

4 ofiary zamachu na biurowiec w Orange w Kalifornii (31 III). 

2 ofiary wśród żołnierzy wenezuelskich w związku z operacją 

przeciwko terrorystom przy granicy z Kolumbią; 6 zabitych podczas 

operacji wojskowej w Burkinie Faso; wyroki więzienia dla 9 

dzialaczy opozycyjnych w Hongkongu; podniesienie minimalnego 

wynagrodzenia o 20 dol. za godzinę w Nowej Zelandii; COVID-19: 

nowe przypadki (Bangladesz – 6469, Turcja – 40 806), 60-dniowy 

stan wyjątkowy w Mołdawii, ponad 1 mln przypadków do tej pory w 

Chile; wizyta ambasadora USA w Palau na Tajwanie – protest 

ChRL związany z tym faktem (pierwsza od 42 lat wizyta na tak 

wysokim szczeblu) – (1 IV). Atak dżihadystów na bazę wojsk 

czadyjskich w Aguelhok w Mali – 4 ofiary; incydent terrorystyczny 

w Capitol Hill w Waszyngtonie (1 ofiara); 50 zabitych w wyniku 

katastrofy kolejowej w Hualien w ChRL; COVID-19: nowe 

przypadki (Maharasztra – 47 827, Bangladesz – 6830, Filipiny – 

15 310, Bośnia i Hercegowina – 2154, Turcja – 42 308, Ukraina – 
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19 893), pozytywny test u prezydenta Argentyny, FERNANDEZA; 

zniesienie sankcji przez USA wobec członków MTK; 8 rannych w 

wyniku zamieszek w Sandy Row k/Belfastu w Irlandii Płn. (2 IV). 

Zamach terrorystyczny w Mogadiszu – 10 ofiar; starcia z policją 

indyjską w stanie Chattisgarh (22 zabitych); przeniesienie 

szczątków 22 faraonów z Muzeum Egipskiego do Narodowego 

Muzeum Cywilizacji Egipskiej; stan wyjątkowy na Florydzie w 

związku z ulatnianiem się toksycznych substancji z odpadów 

fosfogipsu; COVID-19: milion przypadków do tej pory w Kanadzie; 

nowe przypadki (Indie – 89 129, Turcja – 44 756, Ukraina – 20 

341); aresztowania w Jordanii w związku z przygotowywanym 

zamachem stanu i obaleniem króla ABDULLAHA II (3 IV). 3 ofiary 

zamachu bombowego w Kabulu; 80 zabitych w wyniku powodzi na 

wyspie Flores w Indonezji; 11 ofiar wypadku na drodze Shenyang-

Haikou w prow. Jiangsu w ChRL; 12 ofiar zatonięcia łodzi 

rybackiej w Zhoushan w ChRL; COVID-19: nowe przypadki (Indie 

– 93 249, Bangladesz – 7087, Mongolia – 620), zgony (Grecja – 

78); areszt domowy dla księcia HAMZAHA BIN HUSSEINA w 

Jordanii (4 IV). 87 ofiar starć w prow. Darfur w Sudanie; 

uwolnienie ponad 1800 więźniów w Owerri w Nigerii wskutek ataku 

bandyckiego; akcja przeciwko talibom w Afganistanie – zabicie 110 

terrorystów; zaprzestanie produkcji smartfonów przez firmę LG; 

wypadek promu wskutek kolizji ze statkiem towarowym w 

Narajagandż w Bangladeszu – 26 ofiar; COVID-19: nowe 

przypadki (Indie – 103 558), ponad 800 tys. przypadków do tej pory 

na Filipinach; areszt dla 10 byłych admirałów w Turcji pod 

zarzutem próby zamachu stanu; przedłużenie kadencji prezydenta 

Rosji na kolejne cztery 6-letnie kadencje (5 IV). NGUYEN XUAN 

PHUC prezydentem Wietnamu (do dzisiaj). Incydent morski między 

Izraelem a Iranem na wodach Morza Czerwonego; COVID-19: 

nowe przypadki (Bangladesz – 7213, Mongolia – 813, Turcja – 

49 584, Argentyna – 20 870), zgony (Bangladesz – 66, Filipiny – 

382, Brazylia - 4195); uchylenie ustawy z 1958 r. w Sudanie o 

zakazie stosunków dypl. z Izraelem; wycofanie się KRL-D z udziału 

w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio (6 IV). Walki plemienne 

na pograniczu etiopsko-somalijskim (25-100 ofiar); 15 zabitych w 

starciach w protestach przeciwko zamachowi stanu w Myanmarze; 

16 ofiar wypadku autobusowego w meksykańskim stanie Sonora; 

COVID-19: nowe przypadki (Bangladesz – 7626, Indie – 115 736, 

Iran – 20 954, Turcja – 54 740, Argentyna – 22 039), zgony (Turcja 

– 276, Argentyna – 199), ponad 700 tys. przypadków do tej pory w 

Pakistanie; ostrzeżenie Rosji wobec Ukrainy o jej możliwą akcesję 

do NATO; sankcje FIFA wobec Czadu za ingerencję rządu w 

działania związku piłkarskiego (7 IV). 11 ofiar walk w Taze w 

myanmarskim regionie Sagaing; odkrycie zaginionego miasta w 

pobliżu Luksoru przez egipskich archeologów; COVID-19: zgony 

(Polska – 954, Brazylia - 4249), nowe przypadki (Turcja – 54 941, 

Indie – 126 789, Bangladesz – 6854, Iran – 22 586, Argentyna – 23 

683); azyl polityczny w Wlk. Brytanii dla NATHANA LAWA, 

przywódcy opozycji w Hongkongu (8 IV). 83 ofiary walk w Pegu w 
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Myanmarze w związku z protestami przeciwko zamachowi stanu; 

wypadek autobusowy w Kiwawie w Dem. Rep. Konga – 40 ofiar; 

zasadzka na żołnierzy nigeryjskich w stanie Benue (11 zabitych); 

likwidacja islamistyczno-terrorystycznej grupy Ansar Ghazwat-ul-

Hind w Indiach; eskalacja w Donbasie: wzmocnienie sił przez 

wojska rosyjskie, 2 okręty amerykańskie na Morzu Czarnym; 

COVID-19: nowe przypadki (Kambodża – 576, Indie – 131 968, 

Argentyna – 24 130), ponad 700 tys. przypadków do tej pory na 

Węgrzech, 20% zaszczepionej populacji w USA, 31 mln przypadków 

do tej pory w USA; śmierć księcia FILIPA w Londynie w wieku 99 

lat; śmierć znanego greckiego dziennikarza GIORGOSA 

KARAIVAZA w zamachu w Atenach (9 IV). Atak na komisariat 

policji w Naungmon w Myanmarze – 10 ofiar; samobójczy zamach 

bombowy w regionie Bay w Somalii (4 ofiary); 7 zabitych w 

trzęsieniu ziemi na płd. Jawie o magnitudzie 6,0; rozpoczęcie serii 

produkcji zaawansowanych wirówek do wzbogacania uranu przez 

Iran; COVID-19: nowe przypadki (Indie – 145 384, Ottawa - 325), 

zgony (Bangladesz – 77), ponad 1 mln przypadków do tej pory w 

Rumunii; grzywna 18,2 mld jenów nałożona na firmę Alibaba z 

powodu praktyk antykonkurencyjnych w ChRL (10 IV). Zabicie 

ukraińskiego żołnierza podczas ostrzału w Donbasie na linii frontu; 

atak cybernetyczny na obiekt jądrowy Natanz w Iranie; COVID-19: 

zgony (Bangladesz – 78, Indie – 839, Pakistan - 144), nowe 

przypadki (Indie – 152 879, Tajlandia - 967), ponad 60 tys. zgonów 

do tej pory w Kalifornii; wyrok 8 lat więzienia dla egipskiego 

studenta  AHMEDA BASSAMA ZAKIEGO za napaść seksualną i 

szantaż (11 IV). 2 ofiary wśród ukraińskich żołnierzy w Donbasie; 

20 zabitych w wypadku autobusu w regionie Ancash w Peru; 

COVID-19: złagodzenie obostrzeń w Wlk. Brytanii, Czechach i w 

Grecji, nowe przypadki (Indie – 168 912, Tajlandia - 985); 

zainicjowanie współpracy Ukrainy z NATO w ramach artykułu 15 

Karty Specjalnej Partnerstwa; kolejne wtargnięcie chińskiego 

lotnictwa w przestrzeń powietrzną Tajwanu; incydent terrorystyczny 

w Paryżu – 1 ofiara (12 IV). Plan wycofania wojsk amerykańskich 

oraz brytyjskich z terytorium Afganistanu do połowy września br.; 

zamach bombowy w afgańskim Farah (10 ofiar); niewyjaśnione 

uderzenie pocisku w izraelski statek towarowy MV „Hyperion Ray” 

u wybrzeży Zjedn. Emir. Arabskich; zaoczne oskarżenie byłego 

prezydenta Burkina Faso, COMPAORE o morderstwo swojego 

poprzednika, prezydenta THOMASA SANKARY; zatwierdzenie 

wylewania 1,25 mln t oczyszczonej radioaktywnej wody z elektrowni 

Fukushima; przejęcie przez Egipt kontenerowca do czasu wypłaty 

odszkodowania za blokadę Kanału Sueskiego w wysokości 900 mln 

dol.; COVID-19: nowe przypadki (Iran – 24 760, Osaka – 1099, 

Argentyna – 27 001), dwutygodniowy lockdown w Turcji, 

tymczasowe zawieszenie szczepionki Johnson & Johnson w USA; 

pożar szkoły w Niamey (Niger) – 20 ofiar (13 IV). 14 zabitych w 

wyniku wybuchu miny lądowej k/Mogadiszu; wypadek autobusowy 

w egipskim Asyut – 20 ofiar; COVID-19: zgony (Bangladesz – 96, 

Turcja - 279), nowe przypadki (Indie – 184 372, Mongolia – 1220, 
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Tajlandia – 1335, Turcja – 62 797), zawieszenie stosowania 

szczepionki Johnson & Johnson przez Szwecję, umowa UE z Pfizer i 

Biontech o dostawie 250 mln dawek szczepionek (14 IV). 4 ofiary 

zamachu bombowego w dzielnicy Sadr w Bagdadzie; aresztowanie 

przywódcy protestujących w Myanmarze WAI MOE NAING; 

COVID-19: 10 tys. zgonów do tej pory w Bangladeszu, nowe 

przypadki (Indie – 200 739, Tajlandia - 1543), 900 tys. przypadków 

do tej pory na Filipinach, 100 tys. zgonów do tej pory we Francji, 

zgony (Turcja – 297); nałożenie sankcji na Rosję przez USA za 

ingerencję w wybory 2020 r. oraz okupację i łamanie praw 

człowieka na Krymie; strzelanina w siedzibie FedEx w Indianapolis 

– 8 ofiar (15 IV). Zakaz transakcji z użyciem kryptowalut i aktywów 

kryptograficznych w Turcji; COVID-19: zamknięcie wszystkich 

zabytków, muzeów w Indiach do 15 maja br. w związku z pandemią, 

nowe przypadki (Turcja – 63 082, Indie – 217 353, Argentyna – 29 

472), 8 mln zaszczepionych Rosjan do tej pory, zgony (Bangladesz -

101, Indie - 1185), częściowy lockdown w Tajlandii, pierwsza 

zaszczepiona osoba w państwie wolnym od pandemii – księżniczka 

Tonga (SALOTE MAFILE’O PILOLEVU TUITA); rezygnacja 

RAULA CASTRO z funkcji pierwszego sekretarza Komunistycznej 

Partii Kuby; kontrakt na budowę systemu lądowania statków 

załogowych na Księżycu dla SpaceX (16 IV). COVID-19: nowe 

przypadki (Indie – 234 692), 20 tys. przypadków do tej pory w 

Mongolii, 40 tys. przypadków do tej pory w Tajlandii, 3 mln ofiar 

do tej pory na świecie z powodu pandemii; wydalenie 18 rosyjskich 

dyplomatów przez Czechy z powodu podejrzenia szpiegostwa; 

zwolnienie ponad 23 tys. więźniów przez władze Myanmaru z 

powodu obchodów Nowego Roku (17 IV). 19 ofiar napadu 

bandytów na wioskę nigryjską w regionie Tillaberi; katastrofa 

kolejowa w egipskim Toukh – 11 ofiar; COVID-19: nowe przypadki 

(Indie – 261 500, Tajlandia – 1767, Mongolia - 1340), zgony 

(Pakistan – 149, Turcja - 318); kryzys w europejskiej piłce nożnej  

po ogłoszeniu udziału wielkich klubów piłkarskich - Arsenal 

Londyn, Chelsea Londyn, FC Liverpool, Manchester City FC, 

Manchester United, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Real 

Madryt, Atletico Madryt, Juventus Turyn, AC Milan, Inter Mediolan 

w Super League, rozgrywce poza kontrolą UEFA i FIFA (18 IV). 

300 zabitych w walkach na płn. Czadu z rebeliantami; COVID-19: 

nowe przypadki (Indie- 273 810, Kambodża - 34), zgony (Turcja – 

341), ponowne otwarcie granic dla turystów przez Australię i Nową 

Zelandię; MIGUEL DIAZ-CANEL I sekretarzem Komunistycznej 

Partii Kuby; pierwszy lot z napędem śmigłowca z powierzchni innej 

planety – „Ingenuity” na Marsie (19 IV). Śmierć prezydenta Czadu, 

IDRISSA DEBY’EGO podczas walk z rebeliantami na północy 

kraju, rządy Tymczasowej Rady Wojskowej na czele z jego synem, 

gen. MAHAMATEM IDRISS DEBY ITNO; COVID-19: zgony 

(Rumunia – 237, Indie - 1761), zapowiedź łagodzenia restrykcji w 

Holandii; masowy sprzeciw fanów piłki nożnej wobec Super Ligi 

końcem zaangażowania 6 angielskich klubów piłkarskich w ten 

projekt (20 IV). Starcia pod Kamiszli w Syrii; ostrzał rakietowy 
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Izraela prowadzony z terenu płd. Syrii; 4 ofiary zamachu 

bombowego w pakistańskiej Kwecie; COVID-19: nowe przypadki 

(Gudżarat – 12 553, Indie – 295 041, Osaka - 1242), zgony (Turcja 

-  362), lockdown w stanie Maharasztra i w Laosie, 10 tys. 

przypadków do tej pory w Papui-Nowej Gwinei; napięcie w 

stosunkach Czech z Rosją – ultimatum w sprawie dyplomatów; 

zawieszenie projektu powstania Super Ligi (21 IV). Deklaracja RB 

ONZ w sprawie przedłużającego się konfliktu w Etiopii w regionie 

Tigray; COVID-19: anulowanie pierwszy raz w historii Tokyo 

Motor Show 2021, nowe przypadki (Indie – 314 835), zgony 

(Tajlandia – 7, Argentyna - 537); potępienie ludobójstwa Ujgurów 

przez Izbę Gmin w Wlk. Brytanii; demonstracje w Columbus (USA) 

wskutek zabójstwa dwa dni temu 16-latki przez policjanta; ustawa o 

ochronie chorób zakaźnych w Niemczech (22 IV). 120 rannych w 

starciach między ultranacjonalistami a Palestyńczykami w 

Jerozolimie; atak terrorystyczny na posterunek policji w 

Rambouillet we Francji (zabójstwo policjantki); COVID-19: nowe 

przypadki (Indie – 332 750, Kambodża – 655, Tajlandia – 2070), 

stan wyjątkowy w prefekturze Hyogo, Osaka, Kioto i Tokio, zgony 

(Argentyna – 556), lockdown na Cyprze; wydalenie kilku rosyjskich 

dyplomatów przez Estonię, Łotwę i Litwę w geście solidarności z 

Czechami; zakończenie głodówki przez rosyjskiego lidera opozycji 

NAWALNEGO (23 IV). Pożar szpitala w Bagdadzie – 82 ofiary; 

odkrycie szczątków okrętu podwodnego KRI „Nanggala” przez 

władze indonezyjskie (53 ofiary wskutek zatonięcia okrętu 3 dni 

wcześniej); seria eksplozji w Afganistanie – 14 zabitych; 

wystrzelenie 35 rakiet ze Strefy Gazy na Izrael przez 

Palestyńczyków – odwet izraelski w postaci ataku na cele Hamasu; 

COVID-19: nowe przypadki (Indie – 346 786, Tajlandia – 2839, 

Kostaryka - 1830), zgony (Indie – 2624); formalne uznanie 

ludobójstwa Ormian (1915) przez USA – pogorszenie stosunków z 

Turcją (24 IV). Początek wycofywania się wojsk amerykańskich z 

Afganistanu; COVID-19: nowe przypadki (Indie – 349 691), zgony 

(Indie – 2767, Tajlandia - 11), ponad 300 tys. przypadków do tej 

pory w Nepalu; marsz ku pamięci SARAH HALIMI, ofiary terroru 

islamskiego we Francji sprzed 4 lat (25 IV). Atak dżihadystów w 

Mainok w nigeryjskim stanie Borno – 31 ofiar; COVID-19: nowe 

przypadki (Indie – 352 991), zgony (Indie – 2812, Iran - 496), 1 mln 

przypadków do tej pory na Filipinach, 10 tys. zgonów do tej pory w 

Japonii, 800 tys. przypadków do tej pory w Pakistanie, pierwsze 

luzowanie obostrzeń we Francji, Włoszech, zapowiedź lockdownu 

do dn. 17 maja br. w Turcji; amnestia dla ponad 5000 więźniów w 

Burundi (26 IV). 2 ofiary protestów w stolicy Czadu, Ndżamenie; 

atak Karenów na placówkę wojskową Myanmaru w pobliżu granicy 

z Tajlandia; raport HRW: oskarżenie Izraela o popełnienie zbrodni 

apartheidu wobec ludu palestyńskiego; COVID-19: 500 tys. 

przypadków do tej pory w stanie Kolorado, zgony (Tajlandia – 15), 

zawieszenie lotów do Indii przez Australię; 500-lecie bitwy pod 

Mactan – świętem na Filipinach; ratyfikacja umowy o handlu i 

współpracy z Wlk. Brytanią przez Parlament Europejski (27 IV).           
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8 ofiar pożaru schroniska w Rydze; COVID-19: nowe przypadki 

(Kambodża – 698, Indie – 360 960), 200 tys zgonów do tej pory w 

Indiach, zgony (Indie – 3293, Pakistan - 201), łagodzenie restrykcji 

w Polsce; napad na przedszkole w Beiliu w Chinach (2 ofiary, 16 

rannych); atak na szpital w Poczdamie – 4 ofiary (28 IV). 8 ofiar 

starć na pograniczu wenezuelsko-kolumbijskim; walki na granicy 

Tadżykistanu i Kirgistanu (4 ofiary); COVID-19: ponad 4 mln 

przypadków do tej pory we Włoszech, łagodzenie restrykcji we 

Francji, nowe przypadki (Indie – 379 257), zgony (Argentyna – 561, 

Indie – 3645), ponad 400 tys. zgonów do tej pory w Brazylii; zakaz 

reklamowania miejsc pracy zlokalizowanych w ChRL przez władze 

Tajwanu; określenie Armii Wyzwolenia Narodowego Papui 

Zachodniej mianem organizacji terrorystycznej przez Indonezję           

(29 IV). Atak paniki podczas obchodów Lag ba-Omer w Meron w 

Izraelu (45 ofiar, 150 rannych); walki na granicy tadżycko-

kirgiskiej (31 zabitych); zamach bombowy w Afganistanie w Pol-e 

Alam (30 ofiar); otwarcie najdłuższego wiszącego mostu dla 

pieszych – Arouca 516 w Portugalii; ogłoszenie stanu oblężenia           

w prowincjach Ituri i Płn. Kiwu w Dem. Rep. Konga; COVID-19: 

ponowne otwarcie Disneylandu, spadek PKB Sri Lanki o 3,6%, 

nowe przypadki (Indie – 386 486), zgony (Turcja – 394); 

impeachment gubernatora Rio de Janeiro, WILSONA WITZELA         

(30 IV). 16 ofiar pożaru szpitala w Bharuch w stanie Gudżarat w 

Indiach; atak terrorystyczny w irackim gub. Kirkuk – 7 ofiar; 2-

dniowa żałoba narodowa w Kirgistanie wskutek starć na granicy z 

Tadżykistanem; COVID-19: nowe przypadki (Indie – 401 993, 

Osaka – 1262), zgony (Tajlandia – 21); formalne rozpoczęcie 

wycofywania wojsk amerykańskich i NATO z Afganistanu (1 V). 

Amnestia dla więźniów w Syrii; COVID-19: nowe przypadki 

(Afganistan – 166, Kambodża – 730), zgony (Indie – 3689), ponad 3 

mln przypadków do tej pory w Argentynie; stabilizacja na granicy 

tadżycko-kirgiskiej – wzrost liczby ofiar do 46, ponad 100 

budynków zniszczonych, ewakuacja 33 tys. kirgiskich cywilów (2 V). 

Atak na wioskę w dep. Foutouri w Burkinie Faso – 30 ofiar; 

zawalenie się wiaduktu Tezonco-Olivos na linii 12 metra w Meksyku 

(23 ofiary); kolizja łodzi motorowej ze statkiem na rz. Padma w 

Bangladeszu (26 ofiar); zasadzka na żołnierzy nigeryjskich w 

Tahoua – 16 zabitych; zamach bombowy w afgańskim Farah – 21 

rannych; COVID-19: 154 mln zachorowań i ponad 3,2 mln zgonów 

do tej pory na całym świecie, odwołanie po raz drugi z rzędu 

Oktoberfest, zgony (Tajlandia – 31);  wycofanie kontrowersyjnej 

propozycji reformy podatkowej w Kolumbii (3 V). Ofensywa sił 

talibów w afgańskiej prow. Helmand; atak na brazylijskie 

przedszkole w Saudades (5 ofiar); COVID-19: nowe przypadki 

(Kambodża – 838), ponad 20 mln przypadków do tej pory w 

Indiach; potępienie Kolumbii za nadmierne użycie siły przeciwko 

protestującym (19 ofiar) przez Biuro Wysokiego Komisarza NZ; 

wypadnięcie sekretarz ambasady Szwajcarii z okna wieży w 

Teheranie (4 V). Walki na pograniczu Pakistanu i Afganistanu – 4 

ofiary, 6 rannych; ostrzał izraelski syryjskich miast m.in. Masjaf i 
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Latakii; COVID-19: zgony (Argentyna – 663, Indie – 3780), nowe 

przypadki (Indie – 382 315), obostrzenia podczas święta Al-Fitr w 

Egipcie; kryzys rządowy w Kongu; zatwierdzenie nowej konstytucji 

w Kirgistanie; koniec istnienia platformy video LiveLeak (5 V).       

25 zabitych podczas strzelaniny między policją a handlarzami 

narkotyków w Rio de Janeiro; zamach bombowy w Male – 5 

rannych, w tym były prezydent Malediwów, NASHEED; spór 

brytyjsko-francuski  o nowy system uzyskiwania zezwoleń 

połowowych w ok. Wysp Normandzkich k/Jersey; COVID-19: nowe 

przypadki (Indie – 412 262, Uzbekistan - 452); uznanie masakry 

Ormian za ludobójstwo przez parlament Łotwy (6 V). 178 rannych 

Palestyńczyków we wsch. Jerozolimie podczas starć z policją 

izraelską; COVID-19: nowe przypadki (Indie – 414 188, Malezja - 

4498), przedłużenie stanu wyjątkowego dla Tokio, Osaki, Hyogo i 

Kioto i ogłoszenie stanu wyjątkowego dla Aichi i Fukuoki do dn. 31 

maja; strzelanina w nigeryjskim stanie Rivers – 7 ofiar (7 V). Atak 

bombowy w afgańskim dystrykcie Hazara w Kabulu – 68 ofiar; 

kolejne starcia palestyńsko-izraelskie we wsch. Jerozolimie – 90 

rannych; COVID-19: nowe przypadki (Indie – 401 078), zgony 

(Indie – 4187); szturm bojowników na miasto Datu Paglas na 

Filipinach (8 V). Osuwisko w kopalni złota w gwinejskim Siguiri – 

15 ofiar; COVID-19: zgony (Malezja – 26), przejęcie transportu 

broni na Morzu Arabskim przez okręty amerykańskie; rezygnacja 

CLAUDII BLUM, min. spr. zagr. Kolumbii (9 V). 11 ofiar zamachu 

bombowego w afgańskiej prow. Zabul; atak rakietowy Hamas w 

kierunku Jerozolimy – odwet izraelski: naloty rakietowe na Strefę 

Gazy (24 ofiary, 103 rannych); rozmieszczenie wojska 

kolumbijskiego w Cali wskutek fali protestów; COVID-19: nowe 

przypadki (Nepal – 9127), określenie wariantu indyjskiego COVID-

19 jako zagrożenia globalnego przez WHO, dopuszczenie 

stosowania szczepionki Pfizer dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat; 

incydent terrorystyczny w nowozelandzkim Dunedin – 4 rannych     

(10 V). Izraelski atak rakietowy na Strefę Gazy (8 ofiar), zniszczenie 

wieży Hanadi – reakcja Hamasu: wystrzelenie ponad 130 rakiet w 

kierunku Izraela (3 ofiary); COVID-19: nowe przypadki (Nepal – 

9317), zgony (Nepal – 224), zakaz spotkań na świeżym powietrzu w 

Tajwanie, zawieszenie stosowania szczepionki AstraZeneca przez 

Słowację; stan klęski na Filipinach z powodu pomoru świń; 10 ofiar 

i 21 rannych w wyniku strzelaniny w szkole w Kazaniu (11 V).         

37 ofiar nalotów lotnictwa izraelskiego w Strefie Gazy,wybuch 

zamieszek na Zach. Brzegu Jordanu, ogłoszenie stanu wyjątkowego 

w mieście Lod, protesty przeciwko polityce Izraela względem 

Palestyny w Paryżu i Chicago; wygranie sprawy sądowej przez 

Amazon z UE z nakazem zwrotu 250 mln euro (303 mln dol.); 

COVID-19: zgony (Indie – 4205, Malezja – 39, Tajlandia - 34), 

nowe przypadki (Tajwan – 16); odbywanie reszty kary dożywocia 

dla RADOVANA KARADŻICIA w Wlk. Brytanii (12 V). 113 ofiar w 

wyniku nalotów izraelskich w Strefie Gazy, zniszczenie siedzib 

Hamasu i banku centralnego Gazy przez Izrael; 4 zamachy 

bombowe w Afganistanie – 11 ofiar; COVID-19: nowe przypadki 
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(Tajlandia – 4887); zawieszenie na czas nieokreślony rozmów 

gospodarczych między ChRL a Australią (13 V). Zamach bombowy 

w Kabulu – 12 ofiar; narastająca przemoc w konflikcie między 

Izraelem a Hamasem (137 ofiar nalotów izraelskich do tej pory); 

COVID-19: rozszerzenie stanu wyjątkowego na prefektury 

Hokkaido, Okayama, Hiroshima, nowe przypadki (Tajwan – 29), 

zamknięcie miejsc rozrywki i obiektów publicznych na Tajwanie, 

ponad 80 tys. zgonów do tej pory w Kolumbii, odwołanie Grand 

Prix Turcji F 1; demonstracje propalestyńskie w Jordanii, Wlk. 

Brytanii, zakaz ich urządzania we Francji wg wyroku sądu (14 V). 

Zniszczenie siedziby Al Jazeera i Associated Press w Strefie Gazy 

przez izraelskie lotnictwo; COVID-19: ponad 100 tys. przypadków 

do tej pory w Kirgistanie, zgony (Malezja – 44), zniesienie restrykcji 

w Polsce, koniec stanu wyjątkowego na Słowacji, stan wyjątkowy na 

wyspach Trynidad i Tobago; demonstracje proplaestyńskie w 

Kaszmirze, Paryżu, Londynie, Madrycie, Atlancie, Bostonie, 

Louisville, Los Angeles, Nowym Jorku, Filadelfii, Toronto; 

lądowanie chińskiego łazika Zhurong na Marsie (15 V). 

Kolejne 42 ofiary nalotów izraelskich na Strefę Gazy, odpowiedź 

Hamasu w postaci wystrzelenia 190 rakiet na płd. Izrael; COVID-

19: zaostrzenie restrykcji w Singapurze, ponad 100 tys. przypadków 

do tej pory w Tajlandii, ponad 20 mln osób zaszczepionych w Wlk. 

Brytanii; potępienie represji i wojskowego zamachu stanu w 

Myanmarze przez papieża FRANCISZKA; propalestyńskie 

manifestacje w Berlinie, Londynie i Montrealu (16 V). Zniszczenie 

biura katarskiego Czerwonego Półksiężyca przez izraelski nalot 

lotniczy w Strefie Gazy, zatwierdzenie pomocy wojskowej w postaci 

sprzedaży broni na 735 mln dol. przez USA dla Izraela; śmierć 

SOFI NURETTIN, członka Partii Pracujących Kurdystanu w 

wyniku ofensywy sił tureckich; COVID-19: zgony (Malezja – 45), 

nowe przypadki (Tajwan – 335, Tajlandia - 9635), złagodzenie 

restrykcji w Arabii Saudyjskiej i Turcji; zawalenie się tzw. Łuku 

Darwina na Wyspach Galapagos; napływ ponad 5 tys. imigrantów 

do hiszpańskiej Ceuty – napięcie w stosunkach marokańsko-

hiszpańskich; oficjalne przeprosiny Meksyku za masakrę w Torreón 

(1911) podczas rewolucji (308 ofiar); antyizraelskie i 

antyamerykańskie protesty w Jemenie (17 V). Starcia palestyńsko-

izraelskie na punkcie kontrolnym Beit El na Zach. Brzegu Jordanu, 

walki w Hebron, Betlejem, Nablus i Budrus; zatonięcie barki u 

wybrzeży Bombaju (19 ofiar); 5 zabitych wskutek strzelaniny w 

Beaufort w malezyjskim stanie Sabah; COVID-19: zgony (Indie – 

4329, Malezja – 47, Tajlandia - 35), nowe przypadki (Argentyna – 

35 543); rozmieszczenie armii hiszpańskiej w Ceucie wskutek 

kryzysu imigracyjnego; protesty antyizraelskie i antyamerykańskie 

w Michigan, Dżakarcie, na Zach. Brzegu Jordanu (18 V). 

Odrzucenie rezolucji RB ONZ przez USA wzywającej Izrael i Strefę 

Gazy do zawieszenia broni; śmierć byłego przywódcy 

rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii, JESUSA SANTRICHA w 

walkach na pograniczu kolumbijsko-wenezuelskim; 7 ofiar zasadzki 

terrorystów w kenijskim Lamu; COVID-19: zgony (Indie – 4529), 
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nowe przypadki (Malezja – 6075, Argentyna – 39 652), ponowne 

otwarcie restauracji, barów i kawiarni we Francji; zamknięcie 

granicy marokańsko-hiszpańskiej wskutek napływu imigrantów; 

napięcie w stosunkach izraelsko-chińskich po zamieszczonym 

raporcie Chińskiej Globalnej Sieci Telewizyjnej; zniesienie sankcji 

USA na projekt gazociągu Nord Stream 2 między Rosją a 

Niemcami; propalestyńskie demonstracje w Leicester i Kuwejcie 

(19 V). 13 ofiar bombardowań w afgańskich prowincjach Helmand i 

Ghor; detonacja ładunków wybuchowych w siedzibie przywódcy 

Boko Haram w Nigerii; zgoda Izraelu i Hamasu na zawieszenie 

broni w Strefie Gazy (11-dniowy konflikt – 243 ofiary w Strefie 

Gazy, 11 w Izraelu); początek protestu argentyńskich hodowców 

bydła przeciwko ograniczeniom w eksporcie mięsa; fala pożarów w 

greckiej Attyce; COVID-19: zamknięcie granicy między Panamą a 

Kolumbią, przedłużenie lockdownu w Laosie, nowe przypadki 

(Malezja – 6806), zgony (Malezja – 59); przyjęcie niewiążącej 

rezolucji potępiającej politykę ChRL wobec Ujgurów przez Litwę; 

usunięcie Kolumbii z funkcji współgospodarza Copa America 2021 

z powodu aktualnej sytuacji politycznej (20 V). 7 ofiar w zamachu 

bombowym na wiecu propalestyńskim w pakistańskim Chaman;                 

20 rannych podczas ataku izraelskich sił bezpieczeństwa w 

Jerozolimie; śmierć szefa sztabu armii nigeryjskiej IBRAHIMA 

ATTAHIRU w katastrofie lotniczej; COVID-19: przedłużenie stanu 

wyjątkowego na Okinawie, 20 tys. zgonów do tej pory w Pakistanie, 

ponad 1 mln zgonów do teh pory w Ameryce Łacińskiej i na 

Karaibach; zakaz uboju piskląt płci męskiej od 1 stycznia 2022 r.     

w Niemczech; propalestyńskie demonstracje w Dżakarcie i Toronto 

(21 V). Erupcja wulkanu Nyiragongo w Dem. Rep. Konga; COVID-

19: zgony (Sri Lanka – 46); plaga myszy w australijskiej Nowej 

Południowej Walii; propalestyńskie wiece poparcia w Jerozolimie, 

Londynie, Paryżu; kryzys konstytucyjny na Samoa; kryzys rządowy 

w Nepalu; 41 bramek ROBERTA LEWANDOWSKIEGO – pobicie 

rekordu GERDA MÜLLERA z sezonu 1971/1972 w Bundeslidze (22 

V). 14 ofiar upadku kolejki linowej Stresa-Mottarone w Piemoncie; 

21 ofiar ultramaratonu w Chinach w ok. Baiyin; zatonięcie 

północnokoreańskiego 5500-tonowego frachtowca „Chongbong” u 

wybrzeży Japonii; COVID-19: nowe przypadki (Malezja – 6976), 

ponad 900 tys. przypadków do tej pory w Pakistanie, ponad 5 mln 

przypadków do tej pory w Rosji; oskarżenie Białorusi o porwanie 

samolotu linii Ryanair lecącego z Aten do Wilna w celu 

aresztowania dziennikarza i aktywisty RAMANA PRATASEWICZA 

(23 V). Sankcje USA wobec Etiopii i Erytrei wobec konfliktu w 

regionie Tigray; 32 ofiary erupcji wulkanu Nyiragongo w Dem. 

Rep. Konga; COVID-19: ponad 300 tys. zgonów do tej pory w 

Indiach, otwarcie dwóch ośrodków masowych szczepień w Tokio i 

Osace, zgony (Malezja – 61); sankcje UE wobec Białorusi za akt 

terroryzmu lotniczego – zakaz korzystania z lotnisk i przestrzeni 

powietrznej; potępienie Białorusi przez USA; 14 ofiar masowej 

strzelaniny w peruwiańskim dystrykcie Vizcatan del Ene; 

aresztowanie tymczasowego prezydenta Mali BAH NDAWA i 
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premiera MOCTARA OUANE przez wojsko (24 V). GUILLERMO 

LASSO prezydentem Ekwadoru (do dzisiaj). Starcia na placu Tahrir 

w Bagdadzie – 1 ofiara; akcesja Kostaryki do OECD; COVID-19: 

nowe przypadki (Malezja – 7289, Wietnam - 447), ponad 20 tys. 

zgonów do tej pory na Filipinach, zaszczepienie 50% populacji w 

USA; protesty w rocznicę zabójstwa GEORGE’A FLOYDA w 

miastach amerykańskich; strzelanina w West Jefferson w stanie 

Ohio – 4 ofiary (25 V). COVID-19: nowe przypadki (Malezja – 

7478), zgony (Malezja – 63, Tajwan – 11, Tajlandia - 41); 

potępienie izraelskiej akcji osiedleńczej przez parlament Irlandii; 

obietnica odbudowy Strefy Gazy poprzez przyznanie pomocy 

finansowej w wysokości 500 mln dol. przez Katar; 8 ofiar 

strzelaniny w San Jose w Kalifornii; zerwanie rozmów z UE przez 

Szwajcarię w sprawie ewentualnej umowy ramowej (26 V). Atak 

islamskich bojowników na wioski w pobliżu miasta Beni (22 ofiary); 

76 utonięć w wyniku zatonięcia łodzi w stanie Kebbi w Nigerii; 

podział prowincji Maguindanao na Filipinach; dalsze trwanie 

kryzysu konstytucyjnego na Samoa; COVID-19: nowe przypadki 

(Malezja – 7857, Argentyna – 41 080, Fidżi - 28), zgony (Tajwan – 

13, Tajlandia - 47); początek otwartego dochodzenia w sprawie 

naruszeń praw człowieka podczas konfliktu w Strefie Gazy; 

przyznanie francuskiego udziału w ludobójstwie w Rwandzie 

podczas lat wojny domowej (27 V). Odkrycie masowego grobu 215 

dzieci na terenie szkoły mieszkalnej Kamloops Indian Residential 

School w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie; uznanie zbrodni 

ludobójstwa na Herero i Namaqua przez Niemcy podczas 

kolonizacji tych terenów w XIX w. – wypłata reparacji w wysokości 

1,1 mld euro w ciągu 30 lat; przedłużenie rezolucji w sprawie 

embarga na broń na Sudan Płd. przez RB ONZ; COVID-19: nowe 

przypadki (Malezja – 8290, Fidżi - 46), ponad 50 tys. zgonów do tej 

pory w Indonezji, zgony (Tajwan – 19); kary więzienia dla działaczy 

demokratycznych w Hongkongu za nielegalne zgromadzenia sprzed 

2 lat (28 V). Płk ASSIMI GOITA prezydentem Mali (do dzisiaj). 

Antyprezydenckie demonstracje w gł. miastach Brazylii; replika 3  

D materiału spinowo-lodowego umożliwiającego generowanie 

monopoli magnetycznych (naukowcy z Cardiff); COVID-19: ponad 

170 mln zarażonych na całym świecie, ponad 3,5 mln zgonów; nowe 

przypadki (Malezja – 9020), zgony (Malezja – 98, Tajwan - 21), 

odkrycie mutacji wietnamskiej koronawirusa; propalestyńskie 

demonstracje w Birmingham, Manchesterze i Waszyngtonie (29 V).  

Atak dżihadystów na miasto Diffa w Nigrze – 8 ofiar; COVID-19: 

nowe przypadki (Afganistan – 929), ponad 1000 zgonów do tej pory 

w Tajlandii; zawieszenie członkostwa Mali w ECOWAS z powodu 

wojskowego zamachu stanu; śmierć szwajcarskiego motocyklisty 

JASONA DUPASQUIERA po kolizji podczas kwalifikacji do Grand 

Prix Włoch (30 V). Śmierć 50 osób w wyniku ataku Sojuszu Sił 

Demokratycznych na wioski Boga i Tchabi (Dem. Rep. Konga); 

COVID-19: pierwszy przypadek u osoby w pełni zaszczepionej – 

wyspy Palau, ograniczenia w podróży po chińskiej prowincji 

Guangdong; afera polityczna w Danii – pomoc Wojskowej Służby 
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Wywiadowczej dla amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa 

Narodowego w szpiegowaniu europejskich przywódców (31 V). 

Podwójny zamach bombowy w zach. Kabulu – 10 ofiar; nieudany 

zamach na min. transportu Ugandy, KATUMBY WAMALI; kryzys 

rządowy na Vanuatu; COVID-19: lockdown w Malezji, luzowania w 

Niemczech i Wlk. Brytanii; pierwszy przypadek ptasiej grypy 

H10N3 w ChRL (1 VI). JICCHAK HERZOG prezydentem Izraela 

(do dzisiaj). Atak burzy tropikalnej Choi-wan na środkowe i płd. 

Filipiny – 3 ofiary; atak ransomware na Steamship Authority; 

COVID-19: zgony (Malezja – 126), luzowanie obostrzeń w 

Hiszpanii (2 VI). Zakaz inwestowania dla Amerykanów w ok. 12 

chińskich firmach i ich spółkach ze względu na powiązania z 

wojskiem; COVID-19: ponad 3 tys. zgonów do tej pory w Malezji; 

nowe przypadki (Fidżi – 28) – (3 VI). Wypadek wojskowego 

śmigłowca Mi-8 w Kirgistanie (13 rannych); 23 rannych biegaczy 

we wsch. Jerozolimie wskutek akcji izraelskiej policji; próba 

blokady izraelskiego statku w porcie Oakland w USA; COVID-19: 

zgony (Afganistan – 36), 600 tys. przypadków do tej pory w Malezji, 

10 tys. przypadków do tej pory na Tajwanie, odwołanie wyścigu F 1 

Grand Prix Singapuru; zawieszenie Twittera w Nigerii (4 VI). 160 

ofiar ataku islamskich fundamentalistów w Solhan w Burkinie Faso; 

atak rakietowy w jemeńskim mieście Marib (17 ofiar); starcia z 

policją w myanmarskim Ayeyarwadzie i Kyonpyaw; plany 

wprowadzenia kryptowaluty jako prawnego środka płatniczego w 

Salwadorze; COVID-19: ponad 200 tys. przypadków do tej pory na 

Sri Lance, zgony (Tajwan – 38) – (5 VI). COVID-19: podanie 300 

milionowej dawki szczepionki w USA, nowe przypadki (Fidżi – 83); 

6 ofiar ataku nożownika na deptaku Anqing w ChRL (6 VI). 

Katastrofa kolejowa w pakistańskim dystrykcie Ghotki – 63 ofiary, 

ok. 120 rannych; atak pasterzy Fulbe na społeczność Odugbeho w 

Agato w Nigerii – 40 ofiar; pożar fabryki w Pune w indyjskim stanie 

Maharasztra (18 zabitych); COVID-19: do tej pory zachorowało na 

świecie 174 mln osób, 3,8 mln zgonów, pierwszy przypadek na 

Wyspach Cooka; wycofanie się Rosji z traktatu o otwartych 

przestworzach (7 VI). ASSIMI GOITA prezydentem Mali (do 

dzisiaj). COVID-19: ponad 4 mln przypadków do tej pory w 

Argentynie; ujawnienie akcji Interpolu dot. zamknięcia 113 tys. 

stron internetowych sprzedających podrobione lub nielegalne leki; 

podtrzymanie wyroku dożywocia dla RATKO MLADICIA przez 

Trybunał w Hadze; globalna awaria internetu wskutek problemu 

treści Fastly (8 VI). 10 ofiar podczas prac w kompleksie Halo    

Trust w afgańskim Baghlan podczas usuwania min; zawalenie się    

5-piętrowego budynku w Gwangju na autobus (9 zabitych); COVID-

19: luzowania we Francji, nowe przypadki (Wlk. Brytania – 7540); 

Salwador – pierwszym państwem na świecie z kryptowalutą 

(Bitcoin) jako prawnym środkiem płatniczym (9 VI). UCHNAAGIJN 

CHÜRELSÜCH prezydentem Mongolii (do dzisiaj). Katastrofa 

myanmarskiego samolotu wojskowego – 12 ofiar; podpisanie Nowej 

Karty Atlantyckiej między prezydentem USA, BIDENEM a 

premierem Wlk. Brytanii, JOHNSONEM; oskarżenie przywódczyni 
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opozycji AUNG SAN SUU KYI o korupcję w Myanmarze; 

uchwalenie ustawy o przeciwdziałaniu sankcjom zagranicznym 

przeciwko chińskim przedsiębiorstwom i osobom prywatnym; kryzys 

rządowy w Republice Środkowoafrykańskiej po wycofaniu się z tego 

kraju 160 francuskich żołnierzy; dekret królewski w Jordanii o 

nakazie reformowania systemu politycznego państwa; COVID-19: 

zgony (Indie – 6148), ponad 3 mln zachorowań do tej pory w Iranie, 

nowe przypadki (Rosja – 11 699); odrzucenie dymisji abp 

Monachium REINHARDA MARXA przez papieża FRANCISZKA; 

UNICEF: 160 mln dzieci pracuje, z czego połowa w wieku 5-11 lat 

(10 VI). Incydent na Zach. Brzegu Jordanu – śmierć 15-letniego 

Palestyńczyka podczas antyizraelskich protestów; COVID-19: 

ponad 600 tys. zgonów do tej pory w USA, ponad 2 tys. zgonów do 

tej pory na Sri Lance, przedłużenie lockdownu w Malezji, nowe 

przypadki (Rosja – 12 505); koniec epidemii polio na Filipinach; 

raport firmy Nordlocker w kwestii anonimowego konia trojańskiego 

(kradzież 1,2 TB danych w ciągu dwóch lat) – (11 VI). Dwa 

zamachy bombowe na minibusy w Kabulu – 7 ofiar; wyciek toksyn     

z zakładu chemicznego w Guiyang w ChRL (8 ofiar); COVID-19: 

nowe przypadki (Mongolia – 1792), ponad 10 tys. przypadków do 

tej pory w Wietnamie, zgony (Kolumbia – 577), ponad 175 mln 

zachorowań do tej pory na świecie; strzelanina w Austin w Teksasie 

– 14 rannych; demonstracje antyprezydenckie w Lagos i Abudży; 

zamieszki w Tunisie; atak serca u duńskiego piłkarza CHRISTIANA 

ERIKSENA podczas meczu Euro 2020 w Kopenhadze między Danią 

a Finlandią (12 VI). 11 ofiar wybuchu gazu w dzielnicy Zhangwan 

Shiyan w prowincji Hubei w ChRL; COVID-19: nowe przypadki 

(Mongolia – 2188); 3 ofiary strzelaniny w Rzymie; aresztowanie 

działaczki opozycji SUYEN BARAHONY w Nikaragui przez policję; 

NAFTALI BENNETT premierem Izraela po 12-letnim okresie 

rządów NETANYAHU (13 VI). Pożar w fabryce chemicznej w 

Rockton w amerykańskim stanie Illinois; COVID-19: nowe 

przypadki (Fidżi – 89), luzowania w Korei Płd., opóźnienie luzowań 

w Wlk. Brytanii; dowody na zbrodnie przeciwko ludzkości wg 

stanowiska MTK dot. postępowania władz na Filipinach między 

2016 a 2019 r. (14 VI). Zamach bombowy w Mogadiszu – 15 ofiar; 

incydent powietrzny chińsko-tajwański – przelot 28 samolotów 

chińskich w przestrzeni powietrznej Tajwanu; 36 rannych po ataku 

bombowym na amerykańską bazę wojskową w Kolumbii; umowa o 

wolnym handlu między Wlk. Brytanią a Australią; COVID-19: 4 

przypadki zakażenia tzw. czarnym grzybem w Omanie, ponad 200 

tys. przypadków do tej pory w Tajlandii, koniec stanu wyjątkowego 

w Słowenii; ponad 600 tys. zgonów do tej pory w USA; 17 

aresztowanych po protestach w Jerozolimie; uchwalenie ustawy 

zakazującej przedstawiania treści homoseksualnej na Wegrzech (15 

VI). Naloty izraelskie na Khan Yunis i Gazę wobec wcześniejszych 

ataków Hamasu; COVID-19: nowe przypadki (Wlk. Brytania – 

9055, Mongolia - 2395), ponad 40 tys. przypadków do tej pory w 

Kambodży; 1098-karatowy diament odkryty w Botswanie; spotkanie 

BIDEN-PUTIN w Genewie (16 VI).  
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