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26.XI.2010 

MOŁDAWIA - Wizyta Michaiła Saakaszwiliego 

W kwietniu 2009 r. kiedy w kraju obyły się wybory Mołdawia stanęła na skraju wojny 

domowej. Teraz jest podobnie. Radykalni nacjonaliści grożą, że sytuacja się powtórzy jeśli 

Mołdawianie nie zagłosują na nich. 

Do Kiszyniewa przygotowującego sie do wyborów przybył prezydent Gruzji Michaił 

Saakaszwilii. Od p.o. prezydenta Mołdawii Michaja Gimpy otrzymał najwyższą nagrodę - 

Order Republiki. "Może ktoś przecenia moje możliwości ale nie jestem w stanie podnieść 

góry, albo wpłynąć na wasze wybory" - powiedział prezydent Gruzji. 

Nagroda została mu wręczona nie za pomoc w poparciu przedwyborczym ale jako znak 

podziękowania za wkład w rozwój obustronnych stosunków oraz za pomoc okazaną 

Mołdawii podczas likwidacji skutków powodzi. 

„W Mołdawii są doskonałe możliwości eurointegracji. Jeśli Wam się uda wpłynie to też na 

sukces Gruzji, Ukrainy i Białorusi. Będziemy podążać za wami" - kontynuował gość. 

Uważa się, że sprawująca od 1,5 roku władzę koalicja poprawiła współpracę z USA i UE oraz 

znormalizowała stosunki w okolicach Nandniestrza. Po wizycie natomiast premiera Mołdawii 

Władimira Fiłata w USA (styczeń 2010 r.) udało się uzyskać 262 miliony dolarów na 

przebudowę systemów irygacyjnych i arterii komunikacyjnych. 

Przystąpiono również do rozmów dotyczących zniesienia wiz do UE co nastąpi do 2011 r. 

Jak dotąd większość urzędników uważa, że Mołdawia nie jest gotowa do wstąpienia do UE. 

Obecne ugrupowanie opowiada się również za polepszeniem stosunków z Rumunią. 

Michaił Gimpu otwarcie nazwał siebie Rumunem. 

Władymir Fiłat ogłosił, że Mołdawski w konstytucji zostanie nazwany rumuńskim a do szkół 

wróci przedmiot: historia Rumuni. Oba kraje podpisały umowy o współpracy w integracji z 

UE, powołano również dwa nowe rumuńskie konsulaty co będzie co ułatwi miejscowej 

ludności ubieganie się o obywatelstwo rumuńskie. 

Jesienią 2010 r. premier Władymir Fiłat spotkal się z liderem Nadniestrza Igorem 

Smirnowem. Dzięki temu rozpoczęły się rozmowy dotyczące odblokowania linie 

telefonicznych pomiędzy prawym i lewym brzegiem Dniestra, wznowiono ruch pociągów na 

trasie Kiszyniew Odessa. 
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Druga strona medalu jest inna - w Mołdawii odradza się nazizm. 

Prezydent Michaj Gimpu nie pojechał na 65 rocznicę obchodów zwycięstwa do Moskwy. 

Weteranów radzieckich i rumuńsko-faszystowskich wojsk odznaczono takimi samymi 

odznaczeniami przypominającymi krzyże żelazne. Rozpoczęto proces rehabilitacji Jonasza 

Antonesku. Wyraźnie widać oziębienie stosunków z Rosją. 

IZVESTIA.RU 

 

22.XI.2010 

POLSKA - Wybory samorządowe 

GWINEA - Wybory prezydenckie 

KOREA PD, Seul - Spotkanie G20 

REPUBLIKA KONGO - Powrót wirusa polio 

PARYŻ - Prognozy zwiększonego zużycia energii 

_____________________________________________________ 

POLSKA - Wybory samorządowe 

W Polce odbyły się wybory samorządowe. Tam gdzie kandydaci na prezydentów uzyskali 

ponad 50 % głosów nie będzie II tury. Ogólnie rzecz biorąc najwięcej głosów uzyskali 

reprezentujący Platformę Obywatelską ok. 31 %. Na drugim miejscu było Prawo i 

Sprawiedliwość z ogólnym wynikiem ok. 23 %. Dalej kolejno PSL ok. 15 % oraz SLD 15 %. 

Niezależnie od opcji politycznej wśród 16 województw na stanowiskach pozostaną aktualnie 

urzędujący prezydenci jak np. W Warszawie, Wrocławiu czy Rzeszowie. W niektórych 

szczególnie mniejszych miastach wyraźnie widać brak opozycji i dzięki temu aktualnie 

urzędujący nie musieli bać się konkurencji. Również w mniejszych ośrodkach w kraju 

zauważą się ścisłe podporządkowanie kierownictwom partii w centrali. Przekłada się to 

aczkolwiek nie zawsze na sposób zarządzaniem miastem w tym rozwój (technologie, projekty 

inwestycyjne, pozyskiwanie zagranicznego kapitału) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

GWINEA – Wybory prezydenckie 

Po kilku tygodniach gwałtownych starć pomiędzy rywalizującymi grupami etnicznymi, 

Gwinejczycy zagłosowali decydując kto będzie pierwszym demokratycznie wybranym 

prezydentem. Głosowanie odbyło się po 52 latach rządów wojska, które zakończyło się 

masakrą 157 antyrządowych protestujących przeciwko rządowi. 

------------------------------------------------------------------------------ 

KOREA PD, Seul - Spotkanie G20 

Protesty przeciwko amerykańskim planom polegającym na inwestycje sięgające 600 

miliardów dolarów dla Korei Pd. Wielcy eksporterzy jak Chiny i Niemcy uważają, że taki 

zastrzyk gotówki zdewaluuje wartość dolara i zakłóci równowagę ekonomiczną innych 

krajów. Prezydent Obama argumentuje, że takie działanie będzie korzystne dla wszystkich. W 

czasie trwania spotkania G20 w stolicy ten problem zdominuje prawdopodobnie inne 

dyskusje. 

----------------------------------------------------------------- 

REPUBLIKA KONGO - Powrót wirusa polio 
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ONZ przygotowuje szczepionki dla setek tysięcy ludzi na skutek zanotowanych przypadków 

wirusa polio w portowym mieście Pointe-Noire. Potwierdzono 100 przypadków paraliżu – 

jednego z głównych objawów choroby. Urzędnicy obwiniają braki w ostatnich kampaniach 

zdrowotnych z powodu braku stabilizacji w kraju. Dotychczas uznawano, że w 2000 roku 

polio zostało usunięte z Republiki Kongo 

--------------------------------------------------------------- 

PARYŻ - Prognozy zwiększonego zużycia energii 

W 2035 roku globalne zużycie energii zwiększy się o 36% spowodowane szczególnie przez 

zwiększoną konsumpcję ze strony Chin. Takie dane pochodzą z rocznego raportu 

Międzynarodowej Agencji Energii. Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone i w 2009 stały się 

największym konsumentem energetycznym 

03.XI.2010 

ROSJA, Prezydent powinien być tylko jeden 

IZRAEL – WIELKA BRYTANIA, Izrael przekłada rozmowy z Wielką Brytanią 

____________________________________________________________ 

ROSJA, Prezydent powinien być tylko jeden 

Dzisiaj podczas obrad dumy rozważano czy równocześnie powinno funkcjonować określenie 

prezydenta w stosunku do reprezentantów poszczególnych regionów jak i w stosunku do 

głowy państwa. 

Tymczasem stojący na czele Czeczeńskiej Republiki Ramzan Kadyrow otrzymał z rąk 

ambasadora prezydenta w Północnym Kaukazie Aleksandra Chłoponina nową nominację. 

Teraz stojący na czele republiki będzie niejako jej głową. Kadyrow zwracał się z tą prośbę już 

w sierpniu. Ostatecznie stało się zadość jego życzeniom. Podobna sytuacja byla w przypadku 

kierowników innych republik południowo kaukaskich tak jak. np. Inguszetia (Janus Bek) 

Kabardyno - Bałkarii Arsen Kanokow, którzy poprali te inicjatywę. 

Wcześniej stojący na czele republik nie nosili tytułów prezydentów. 

Stojący na czele republiki kierują m.in. Ałtajem, Karelią, Republiką Komi. W 2005 roku do 

tej grupy dołączył kierownik Południowej Osetii a w 2007 kierownik Kałmucji. 

Nowi prezydenci nie biorą pod uwagę możliwość utraty tytułu. Jeszcze w sierpniu kierownik 

obsługi prasowej prezydenta Tatarstanu Andriej Kuzminow, że sprawa tytułu jest 

wewnętrznym problemem terytorium które reprezentuje, parlamentu i narodu. 

Nie wiadomo jakie korzyści przyniesie Rosji zmiana w tytulaturze nazw 

osób stojących na czele republik tym bardziej, że i funkcje i kompetencje pozostaną bez 

zmian. Na pewno podniesie to prestiż prezydenta Rosji ale może wzbudzić niezadowolenie w 

regionach jak np. w przypadku Tatarstanu, który w 1992 odmówił podpisania Traktatu 

Federacyjnego. 

PRAVDA.RU 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IZRAEL – WIELKA BRYTANIA, Izrael przekłada rozmowy z Wielką Brytanią 

Działanie to jest spowodowane próbami wykorzystania brytyjskiego prawa w 

stosunku do urzędników przybywających do Izraela. 

Wiadomość ta zbiegła się z z wizytą brytyjskiego Sekretarza ds. Spraw Zagranicznych 

Wiliama Hague. 

Wiela Brytania wydala nakaz aresztowania byłego ministra Spraw Zagranicznych 

Izraela Tzipi Livniego w grudniu minionego roku. 

W ubiegłym tygodniu izraelski minister wywiadu Dan Meridor odwołał swoją 

wizytę w Wielkiej Brytanii gdyż bał się, że zostanie aresztowany pod zarzutem 

przestępstw wojennych. 

Izrael wyraził swój gniew wskazując na to, że w przeszłości ministrowie 

oraz przedstawiciele armii musieli odwoływać wizyty z obawy przed tym, że pro 

palestyńskie ugrupowania mogą wykorzystać sąd aby ich aresztować na skutek działań w 

strefie Gazy lub tak jak w tym roku miała miejsce akcja zbrojna na statku, w którym 

9 aktywistów tureckich zostało zastrzelonych na statku, który dostarczał pomoc strefie Gazy. 

Korespondent BBC Wyre Davies skomentował wiadomość, że Izrael przełożył 

coroczną rundę rozmów z Wielką Brytanią jest żenująca nawet pomimo tego, że 

Konserwatyści obiecali wniesienie poprawek do przepisów prawnych, 

które mogą doprowadzić do aresztowania izraelskich polityków. 

Rzecznik spraw zagranicznych Wilkiej Brytani tłumaczy: "Rozważamy nowe terminy 

podjęcia rozmów z Izraelem. W tym kontekście wyjaśnił swoje zastrzeżenia co do 

traktowania Izraelczyków przybywających do wielkiej Brytanii bez obawy, że zostaną oni 

aresztowani. 

BBC.CO.UK 

 

29.X.2010 

UNIA EUROPEJSKA PRACUJE NAD NOWYM BUDŻETEM 

MAK USPRAWIEDLIWIA SMOLEŃSKICH DYSPOZYTORÓW 

____________________________________________________________ 

UNIA EUROPEJSKA PRACUJE NAD NOWYM BUDŻETEM 

Niemcy nie chcą zmian w przeciwieństwie do innych krajów. 

Brytyjski premier z kolei zyskał poparcie aby budżet UE wzrósł o 5,9% 

w stosunku do tego sprzed roku. Praca nad budżetem spotkały się z zadowoleniem Hermana 

Van Rompuya - Prezydentem Rady UE. 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami tymczasowy fundusz zapomogowy (który został 

utworzony aby pomóc Grecji) zostanie zastąpiony stałym funduszem o równowartości 440 

miliardów euro. 

Kraje unijne chcą przeciwdziałać w przypadku nieprzewidzianych sytuacji i starają się 

stworzyć mechanizm, który będzie zabezpieczeniem. 
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Opowiada się za tym kanclerz Niemiec Angela Merkel. 

Niemcy uważają również, że należy poprawić Traktat Lizboński aby taki awaryjny fundusz 

mógł zostać uruchomiony. 

Trzeba pamiętać, że ponad 10 lat trwały rozmowy w tym odbyły się 2 referenda w Irlandii 

żeby aby przyjąć ostatecznie traktat. 

Stąd część krajów ma obawy co do uzgodnień i obawia się, że zmiany spowodują podobną 

sytuację. 

Van Rompuy szuka rozwiązania, które pozwoliłoby na przyjęcie budżetu 

bez zgody każdego z 27 członków UE. Ponadto na kraje, które przekroczą poziom długu, na 

który zezwala Stability and Growth Pact (Pakt Stabilizacji i Wzrostu) o ponad 60% zostaną 

nałożone sankcje. 

BBC.CO.UK 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

MAK USPRAWIEDLIWIA SMOLEŃSKICH DYSPOZYTORÓW 

Polska ma 60 dni na ustosunkowanie się do raportu dotyczącego katastrofy z 10 kwietnia 

2010 roku do której doszło podczas podchodzenia do lądowania na smoleńskim lotnisku. 

Dokument został przygotowany przez MAK (Międzypaństwowy Komitetu Lotniczy), w 

którym pracowali wspólnie polscy i rosyjscy eksperci. 

Badając zapis czarnej skrzynki eksperci wskazują na to, że "ktoś" nie zidentyfikowany kazał 

pilotom wylądować na lotnisku smoleńskim. Ponadto wyniki dochodzenia nie wykazują 

związku strony rosyjskiej z tragedią. Nie wiadomo jak Polska ustosunkuje się do tego zapisu. 

Jeden z ekspertów dyrektor klubu „Otwarty dialog” Grigorij Amnuel uważa, że głosy polskiej 

opinii publicznej rozkładają po połowie się na dwie grupy, wśród której jedna uważa, że 

katastrofa jednocześnie doprowadziła do wznowienia rozmów dotyczących stosunków 

ekonomicznych obu krajów natomiast druga uważa wręcz odwrotnie, że zostały naruszone 

prawa polskie i międzynarodowe i w żaden sposób nie można zaufać komisji badającej 

okoliczności tragedii. 

Ogólnie uważa się, że stroną wiodącą podczas badania przyczyn katastrofy powinni być 

przedstawiciele państwa, na którego terytorium doszło do katastrofy. Ponadto Rosja powinna 

przekazać wszystkie materiały włączając w to szczątki samolotu stronie polskiej. A do tego 

jak dotąd nie doszło. 

Po trzecie za późno bo po ponad pół roku stronie polskiej przekazano rezultaty badania co 

uniemożliwiło wszczęcie śledztwa, bo co gdyby okazało się, że winnymi katastrofy mogliby 

być przedstawiciele polskiej strony? Wskazują na to opinie tych co wskazują na dziwne głosy 

w kabinie pilotów albo stan techniczny samej maszyny. Jak dotąd te opinie pozostają w 

odosobnieniu. 

Na niektórych polskich blogach można spotkać się z twierdzeniem, że Rosja jest winna 

zadośćuczynienia stronie polskiej. Raport MAK-a nie ostudzi takich zapędów tym bardziej, że 

żadne pieniądze nie zastąpią ofiar tragedii. 

PRAVDA.RU 
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20.IX.2010 

WIELKA BRYTANIA, Londyn – BP obwinia innych za katastrofę 

CHINY, Pekin – Pomoc Wielkiego Brata 

GWATEMALA, Obsunięcia gruntu i nowe ofiary 

FRANCJA – Protest przeciwko zmianom 

HISZPANIA – Baskowie ogłaszają przerwanie ognia 

____________________________________________________________ 

WIELKA BRYTANIA, Londyn – BP obwinia innych za katastrofę 

Poprzedzając czteromiesięczne śledztwo BP opublikowała raport, w którym jako winnych 

katastrofy wskazuje inne spółki jak np. Transocean jako odpowiedzialnego za eksplozję, która 

miała miejsce 20 kwietnia i spowodowała zatonięcie platformy Deepwater Horizon i śmierć 

11 ludzi. Przyczyną katastrofy miał być błąd konstrukcyjny, za którą odpowiada wspomniana 

firma. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

CHINY, Pekin – Pomoc Wielkiego Brata 

Do Chin przybył z 4 dniową wizytą generał Than Shwe – przywódca birmańskiej hunty 

woskowej. W Pekinie spotkał się z wyraźnym poparciem największego swojego 

sprzymierzeńcy. Chiny wyraźnie wspierają politykę birmańskiego dyktatora. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

GWATEMALA, Obsunięcia gruntu i nowe ofiary 

Odwołano akcję poszukiwawczą uznanych za zaginionych mieszkańców Gwatemali po 

obsunięciach gruntu spowodowanym największymi od 60 lat opadami deszczu. Zginęło ok. 

45 osób. Część z nich to ratownicy, którzy zostali pogrzebani żywcem próbując ocalić ludzi 

uwięzionych w autobusie i pięciu innych pojazdach na które obsunęła się ziemia na jednej z 

głównych autostrad kraju. Obfite deszcze również w dużym stopniu dotknęły 600 tysięcy 

mieszkańców Meksyku. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

FRANCJA – Protest przeciwko zmianom 

7 września tłumy rozjuszonych ludzi zebrały się na ulicach Francji w 220 miastach aby 

zaprotestować przeciwko planom prezydenta Sarkoziego, który planuje podniesienie wieku 

emerytalnego z 60 do 62 lat do 2018 roku. Ruch ten jest spowodowany powiększającym się 

deficytem budżetowym. Rząd szacuje, że w protestach wzięło udział 1,1 miliona uczestników. 

Francja ma jeden z najniższych w Europie wiek, który uprawnia do przechodzenia na 

emeryturę. Związki zawodowe zapowiadają kontynuowanie protestów w nadchodzących 

tygodniach. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

HISZPANIA – Baskowie ogłaszają przerwanie ognia 

5 września trzech zamaskowanych mężczyzn reprezentujących Baskijską organizację ETA 

zadeklarowało jednostronne zawieszenie broni kończące w teorii dekady zbrojnych ataków, 

które spowodowały śmierć ponad 800 osób. Rząd Hiszpanii wskazał, że w przeszłości 

podobne deklaracje skutkowały jeszcze większym rozlewem krwi. Rząd zmierza do tego aby 

całkowicie rozbroić i rozwiązać grupy separatystów, którzy opowiadają się za niepodległością 

Państwa Basków, które miałoby się znajdować w północnej Hiszpanii i południowej Francji 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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06.IX.2010 

IZRAEL – Wznowienie rozmów pokojowych 

KOREA PÓŁNOCNA – Wizyta prezydenta Cartera 

FILIPINY, Oblężenie 

NIEMCY – Rekonstrukcja w armii 

GRENALANDIA – Znaleziono złoża gazu ziemnego 

____________________________________________________________ 

IZRAEL – Wznowienie rozmów pokojowych 

Liderzy Izraela i terytoriów zamieszkałych przez Palestyńczyków od dwóch lat prowadzą 

rozmowy pokojowe. Ostanio presja wywarta przez Stany Zjednoczone na prezydenta 

Mahmuda Abbasa spowodowała ponowne ożywienie procesu pokojowego. Abbas zgodził się 

na powrót do przerwanych negocjacji o ile Izrael doprowadzi do zatrzymania osadnictwa, 

które aktualnie zostało zamrożone do 26 września. Wielu uważa, że osadnictwo izraelskie 

zagraża dalszej egzystencji Palestyńczyków. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

KOREA PÓŁNOCNA – Wizyta Prezydenta Cartera 

Były prezydent amerykański Jimmy Carter 25 sierpnia poleciał do Korei Północnej w celu 

uwolnienia 31 letniego amerykańskiego więźnia Aijalona MAhli Gomesa, który został 

aresztowany w styczniu i skazany na 8 lat więzienia i ciężkich prac za nielegalne 

przekroczenie granicy kraju. Prawdopodobnie prywatna misja Cartera, który w 1994 roku 

rozwiązał kryzys nuklearny na Półwyspie Koreańskim teraz zakończy się sukcesem. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

FILIPINY, Oblężenie 

Policja w Manili zastrzeliła Rolando Mendoga byłego oficera, który wziął zakładników w 

autobusie. Mendoza, który rok temu został zwolniony z pracy w policji na skutek podejrzenia 

o wymuszenia został teraz zabity zaraz po tym jak zginęło 8 turystów z Hong Kongu. Policja 

jest krytykowana za złe przeszkolenie i nieodpowiednie działanie podczas sytuacji takiej jak 

ta. Prezydent Benigno Aquino III obiecał przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

NIEMCY – Rekonstrukcja w armii 

23 sierpnia minister Obrony Narodowej w Niemczech przedstawił kilka propozycji zmian w 

Bundeswerze. Ma zostać zmniejszona liczba żołnierzy z 250 tysięcy do 165 tysięcy oraz 

dojdzie do rezygnacji z obowiązkowego poboru nowych rekrutów. Krytycy uważają, że 

obowiązkowo służba jest integralną wartością kraju i nie należy z niej rezygnować. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

GRENALANDIA – Znaleziono złoża gazu ziemnego 

24 sierpnia szkocki koncern Cairn Energy ogłosił odkrycie niewielkich złóż gazu ziemnego 

na zachodnim wybrzeżu Grenlandii. Pomimo braku potwierdzenia występowania złoża 

Greenpeace wysłał okręt, który ma zapobiec dokonania ewentualnych odwiertów. Źródła 

wodne Grenlandii są jak dotąd nietknięte a studnie, które wykonano wcześniej są suche. 

Jednak Cairn twierdzi, że są wskazówki świadczące o istniejącym systemie 

węglowodorowym w Zatoce Baffina. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

9.VIII.2010 

WIELKA BRYTANIA, Londyn – Zbyt mało i za późno 

STANY ZJEDNOCZONE, San Francisco – Aprobata dla księży gejów w Kościele 



8 
 

Luterańskim 

PAKISTAN, Katastrofa samolotu 

SERBIA – Brak uznania niepodległości dla byłej prowincji – Kosowa 

HISZPANIA – Katalonia rezygnuje z walk byków 

____________________________________________________________ 

WIELKA BRYTANIA, Londyn – Zbyt mało i za późno 

Prawie 100 dni po katastrofie w Zatoce Meksykańskiej 27 lipca BP zapowiedziało, że jej 

główny dyrektor ustąpi ze stanowiska. Tony Harward, który stał się pierwszą publiczną 

twarzą katastrofy zostanie zastąpiony 1 października przez Roberta Dudleya. Koncern 

zapowiedział, że pokryje koszty wycieku w wysokości 32,2 miliardów dolarów. Wiadomość 

pojawiła się po tym jak spółka ogłosiła stratę w wysokości 17 miliardów dolarów za II 

kwartał 2010. Harward opuszcza stanowisko wraz z wypłatą równą 18 milionów dolarów i 

potencjalnym nowym miejscem zatrudnienia w Rosji. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

STANY ZJEDNOCZONE, San Francisco – Aprobata dla księży gejów w Kościele 

Luterańskim 

25 lipca Ewangelicki Kościół Luterański w Ameryce formalnie zaakceptował 7 pastorów, 

którzy oficjalnie przyznali się do homoseksualizmu. Kościół, który liczy 4,6 milionów 

członków w głosowaniu opowiedział się za zgodą uczestnictwa w posłudze duchownych, 

którzy są gejami. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

PAKISTAN, Katastrofa samolotu 

28 lipca wszyscy spośród 152 pasażerów pakistańskiego samolotu zginęło w 

najtragiczniejszej katastrofie w historii kraju. Airblue Flight ED 202, który leciał z Karaczi do 

Islamabadu, rozbił się tuż przed lądowaniem z powodu złej pogody we Wzgórzach Margali 

na północ od stolicy. Służby ratownicze nie znalazły ocalałych. Rząd Pakistanu ogłosił 29 

lipca dniem żałoby narodowej. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

SERBIA – Brak uznania niepodległości dla byłej prowincji - Kosowa 

W odpowiedzi na decyzję trybunału europejskiego 22 lipca, który ogłosił Kosowo 

niepodległym krajem i uznał, że jego odłączenie od Serbii w 2008 roku nie jest pogwałceniem 

prawa międzynarodowego serbscy prawodawcy ogłosili rezolucję, w której nigdy nie uznają 

niezależności byłej prowincji. Serbia planuje wysłanie 55 posłańców do innych krajów z 

prośbą o poparcie. Obecnie 69 krajów włączając Stany Zjednoczone i Polskę oraz większość 

krajów UE uznaje Kosowo za niezależne państwo. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

HISZPANIA – Katalonia rezygnuje z walk byków 

Walki byków przez długi czas byłe elementem hiszpańskiej kultury, ale teraz nie wszystkie 

regiony wciąż są przyjazne dla matadorów. 28 lipca władza ustawodawcza Katalonii 

znajdująca się w Barcelonie zagłosowała przeciwko tej kategorii sportu. Prawo wejdzie w 

życie 0d 2012 roku i jest ono zwycięstwem aktywistów walczących o prawa zwierząt ale jest 

równocześnie postrzegane jako element katalońskiego ruchu walczącego o większą 

autonomię. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

12.VII.2010 

KIRGISTAN – Krok w kierunku stabilizacji 

CHINY – Podpisano układ handlowy 

GRECJA – Krytyka działań antykryzysowych 
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MEKSYK – Zamordowanie politycznego kandydata 

BELGIA – Gorący tydzień dla Kościoła katolickiego 

GWINEA – „Jesteśmy wolni” 

NEPAL – Rezygnacja premiera 

AFGANISTAN – Śmiały, ale nieudany atak 

CHINY, Google się wycofuje 

KASZMIR, Indie – Następne lato pełne przemocy 

____________________________________________________________ 

KIRGISTAN – Krok w kierunku stabilizacji 

Kilka tygodni po tym jak w południowych prowincjach doszło do starć etnicznych, w których 

zginęło 2 000 ludzi i wypędzono 400 000 rdzennych Uzbeków, była sowiecka republika 

opowiedziała się w głosowaniu za przyjęciem nowej konstytucji. Referendum, w którym 

wzięło udział ponad 90 % upoważnionych kieruje ten kraj na drogę dzięki której stanie się 

pierwszą demokracją parlamentarną w Azji Centalnej. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

CHINY – Podpisano układ handlowy 

29 czerwca Chiny i Tajwan podpisały traktat handlowy regulujący stosunki pomiędzy 

Chinami kontynentalnymi i samorządną wyspą. Choć Chiny ciągle uważają Tajwan za jedną 

ze swoich prowincji to są one jednym z największych partnerów handlowych. The Economic 

Cooperation Framework Agreement (Porozumienie na rzecz Budowania Współpracy 

Gospodarczej) obniży podatki na setki produktów i przełamie bariery w sektorach usług 

takich jak bankowość. Oczekuje się, że układ zostanie ratyfikowany przez ustawodawców 

tajwańskich. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRECJA – Krytyka działań antykryzysowych 

Podczas marszu 12 000 ludzi w Atenach doszło do starć z policją. Protest spowodował 

wyłączenie ruchu komunikacyjnego oraz doprowadził do zawieszenia działania lokali 

usługowych. Był piątym i najsłabszym protestem przeciwko działaniom Grecji w celu 

obniżenia długu poprzez wsparcie w wysokości 135 miliardów dolarów udzielone przez kraje 

Unii Europejskiej oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

MEKSYK – Zamordowanie politycznego kandydata 

28 czerwca został zamordowany Rodolio Torre kandydat w wyborach w Tamaulipas. Do jego 

śmierci doszło tuż przed wyborami 4 lipca. To morderstwo na najwyższym szczeblu od czasu 

rozpoczęcia wojny przez Felipe Calderona z kartelami narkotykowymi w 2006 roku. Od 

momentu objęcia przez Calderona urzędu ponad 23 000 osób straciło życie. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELGIA – Gorący tydzień dla Kościoła katolickiego 

24 czerwca policja belgijska opierając się na informacjach z poprzedniej komisji badającej 

przypadki pedofilii wtargnęła do 4 katolickich biur i kościołów. Policja założyła kamery w 

poszukiwaniu ukrytych dokumentów. Znalazła tylko ich pozostałości. Papież Benedykt XVI 

potępił to działanie. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

GWINEA – „Jesteśmy wolni” 

Choć Gwinejczycy przez godziny stali w kolejce aby oddać swój głos na swojego kandydata 

na prezydenta, czas ten był krótki w porównaniu do 52 lat, które czekali na wolne i uczciwe 

wybory. Ambasador Stanów Zjednoczonych powiedział, że międzynarodowi obserwatorzy 

nie zanotowali dowodów powszechnych lub systematycznych nadużyć. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

NEPAL – Rezygnacja premiera 
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30 czerwca nepalski premier Madhaw Kumar Nepal ustąpił ze stanowiska na skutek presji ze 

strony Maoistów – którzy reprezentują największe 74 partie polityczne w kraju. Maoiści 

próbowali rozbić rząd i wybrać swojego własnego premiera od czasu kiedy Nepal po raz 

pierwszy objął urząd w maju 2009. Nie wiadomo, kto go zastąpi. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

AFGANISTAN – Śmiały, ale nieudany atak 

30 czerwca Talibowie zaatakowali bazę powietrzną NATO w Dżelalabadzie. Nie udało im się 

dokonać większych zniszczeń pomimo użycia samochodu z ładunkami wybuchowymi oraz 

granatników. Atak miał miejsce rankiem podczas wizyty w Afganistanie amerykańskiego 

ministra sprawiedliwości Erica Holdera, który spotkał się z prezydentem Hamidem Karzajem 

w celu przedyskutowania problemu korupcji dotykającej afgańsko – amerykańską wojnę. 

Szacuje się, że 3,2 miliona dolarów w gotówce częściowo z zachodnich krajów zostało w 

tajemniczy sposób wyprowadzone z kraju. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHINY, Google się wycofuje 

Google zaprzestało automatycznie przekierowywać użytkowników chińskich do swojej 

nieocenzurowanej strony na serwerze Hong Kongu. Google zrobiło to przed wygaśnięciem 

licencji 30 czerwca. Jeśli licencja nie zostanie przedłużona internetowy gigant straci 400 

milionów użytkowników internetu w Chinach. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

KASZMIR, Indie – Następne lato pełne przemocy 

29 czerwca trójka nastolatków została zabita w kontrolowanej przez Indie części Kaszmiru. 

Doszło do tego w czasie starcia pomiędzy protestującymi za niezależnością prowincji a 

indyjskimi siłami bezpieczeństwa. Potyczki pomiędzy dwiema stronami od początku czerwca 

doprowadziły do śmierci 11 osób. Indie mają setki tysięcy żołnierzy w swojej części 

Kaszmiru, którą dzieli z Pakistanem. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

05.VII.2010 

POLSKA – Druga tura wyborów prezydenckich 

____________________________________________________________ 

4 lipca na skutek braku rozstrzygnięcia w I turze wyborów prezydenckich odbyło się 

ponowne głosowanie. W II turze Bronisław Komorowski otrzymał 53,01 % oddanych głosów 

i zostanie nowym prezydentem. Główny przeciwnik Jarosław Kaczyński otrzymał 46,99 % 

oddanych głosów. Ogółem na Komorowskiego głosowało ponad 8 milionów uprawnionych 

Polaków a na Kaczyńskiego ponad 7 milionów. Największa frekwencja wyniosła 66,44 % w 

Warszawie a najniższa w Opolu 46,67%. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

28.VI.2010 

IRAK - Pierwsze obrady nowego parlamentu 

BELGIA - Wybory parlamentarne 

FRANCJA- Plany wydłużenia wieku emerytalnego 

KIRGISTAN - Zamieszki etniczne 

ZATOKA MEKSYKAŃSKA, Stany Zjednoczone – Wyciek ropy może być jeszcze większy 

____________________________________________________________ 

IRAK - Pierwsze obrady nowego parlamentu 
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14 czerwca odbyły się pierwsze obrady irackiego parlamentu. 335 posłów nie wybrało 

przewodniczącego z powodu m.in. toczących się negocjacji pomiędzy dwoma największymi 

politycznymi blokami na których czele stoi były premier Iyad Allawi i obecny premier Nouri 

al.-Maliki. Zgodnie z iracką konstytucją parlament ma czas 30 dni na utworzenie rządu 

koalicyjnego. Obrady odbyły się po atakach na centralny bank Iraku, w których zginęło co 

najmniej 20 ludzi. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

BELGIA - Wybory parlamentarne 

13 czerwca odbyły się wybory parlamentarne określane przez Partię Socjalistyczną jako 

"trzęsieniem ziemi". Ugrupowanie to zwyciężyło w rejonach francuskojęzycznych na 

południu kraju, a w tym samym czasie partie popierające podział kraju na dwie części 

zwyciężyły w rejonie holenderskojęzycznym na północy. Politycy starają się utworzyć 

koalicję w ciągle podzielonym kraju. (Podobne rozmowy w celu utworzenia rządu w 2007 

roku trwały ponad 6 miesięcy). Do impasu doszło w niewłaściwym momencie gdyż Belgia 

obejmuje właśnie prezydencję w Unii Europejskiej. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

FRANCJA- Plany wydłużenia wieku emerytalnego 

W związku z zapowiadanym deficytem w systemie emerytalnym w wysokości 32 miliardów 

Euro (39 miliardów dolarów) w tym roku, rząd francusku zapowiedział plany wydłużenia 

wieku emerytalnego z 60 do 62 lat. Mają one zostać stopniowo wprowadzane w życie do 

2018 roku. Jest to związane również ze zmianami w naliczaniu pensji oraz podniesieniem 

podatków. W związku z tym 16 czerwca w Paryżu doszło do protestów dziesiątek tysięcy 

ludzi. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

KIRGISTAN - Zamieszki etniczne 

Zorganizowane bandy zabiły co najmniej 179 ludzi i zraniły pond tysiąc w południowym 

mieście Osz. Spowodowało to opuszczenie swoich domów przez ponad 100 tysięcy 

Uzbeków, którzy wyruszyli na poszukiwanie schronienia wzdłuż granicy Uzbekistanu. 

Tymczasowy prezydent Roza Otunbajewa oskarżyła o ataki wygnanego lidera Kurmanbeka 

Bakijewa, który zaprzeczył, że w jakikolwiek sposób był zaangażowany w zamieszki. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZATOKA MEKSYKAŃSKA, Stany Zjednoczone – Wyciek ropy może być jeszcze większy 

15 czerwca rząd Stanów Zjednoczonych podwoił szacunkową ilość ropy wydostającej się do 

Zatoki Meksykańskiej: obecnie podaje się, że jest to 60 tysięcy baryłek (2,5 milion galonów 

lub 9,5 miliona litrów dziennie) – lub równowartość wycieku ropy z jednego tankowca Exxon 

Valdez co cztery dni. Przybywając na spotkanie z prezydentem Obamą zarząd BP przeprosił 

Amerykanów i zgodził się zdeponować 20 miliardów dolarów jako rekompensatę dla 

mieszkańców Zatoki oraz przedsiębiorców, którzy stracili swój dochód poprzez katastrofę. 

Międzynarodowa agencja Fitch Ratings zanotowała rekordowy spadek notowań giełdowych 

British Petroleum. 

21.VI.2010 

POLSKA – Wybory prezydenckie 

20 czerwca odbyły się wybory prezydenckie. 4 lipca na skutek braku rozstrzygnięcia (żaden z 

kandydatów nie osiągnął ponad 50 % ogólnej liczby oddanych głosów) w pierwszym 

głosowaniu planowana jest II tura. Według różnych sondaży najlepszy wynik osiągnął obecny 

Marszałek Sejmu – pełniący równocześnie funkcję prezydenta i reprezentujący Platformę 

Obywatelską Bronisław Komorowski około 45 %. Natomiast na II miejscu znalazł się lider 

Prawa i Sprawiedliwości jednocześnie brat tragicznie zmarłego 10 kwietnia prezydenta Lecha 
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Kaczyńskiego – Jarosław Kaczyński uzyskując około 37% poparcia ważnych głosów. 

Frekwencja wyborców według różnych badań wyniosła ponad 54% uprawnionych do 

głosowania. 

14.VI.2010 

IZRAEL – Atak na statki 

IRAN - Produkcja wzbogaconego uranu 

JAPONIA, Tokio – Rezygnacja premiera 

WATYKAN – Kolejny krok papieża w związku ze skandalami w Irlandii 

____________________________________________________________ 

IZRAEL – Atak na statki 

2 czerwca Izrael deportował prawie 700 aktywistów. Nastąpiło to dwa dni po jego ataku na 6 

statków, które płynęły do kontrolowanej przez Hamas Strefy Gazy, która pozostaje pod ciągłą 

blokadą morską od 2007 roku. Kiedy siły izraelskie zaatakowały 31 maja zostało zabitych 9 

ludzi. Co najmniej 4 z nich było obywatelami Turcji. Izrael twierdzi, że jego żołnierze 

otworzyli ogień po tym jak pasażerowi uzbrojeni w noże zaatakowali ich 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

IRAN - Produkcja wzbogaconego uranu 

Agencja ONZ podała do wiadomości, że Iran posiada wystarczającą ilość wzbogaconego 

uranu aby wyprodukować dwa pociski jądrowe. Iran wciąż zwiększa swoje możliwości 

wzbogacania uranu z obecnych 4% do 20% - poziomu wymaganego przez ich reaktor w 

Teheranie, który jest ciągle poniżej możliwości w zastosowaniu do produkcji broni. 

Prawdopodobnie będzie to przyczyną kolejnych sankcji przeciwko Iranowi. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

JAPONIA, Tokio – Rezygnacja premiera 

2 czerwca japoński premier Jukio Hatojama poddał się do dymisji po nie dotrzymaniu 

obietnicy dotyczącej usunięcia amerykańskiej bazy morskiej z wyspy Okinawa. Hatojama, 

który został premierem 8 miesięcy temu po miażdżącym zwycięstwie w wyborach jest 4 

premierem, który ustąpił ze stanowiska w ciągu 4 lat. Prawdopodobnym następcą może zostać 

minister spraw zagranicznych Katsuja Okada lub minister finansów Naoto Kan 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

WATYKAN – Kolejny krok papieża w związku ze skandalami w Irlandii 

Skandale seksualne, które niszczą Kościół Katolicki spowodowały, że papież Benedykt XVI 

wyznaczył prałatów do przeprowadzenia śledztwa w 4 irlandzkich archidiecezji, które 

odbędzie się tej jesieni. Badanie pod nazwą „wizyta apostolska” została zapowiedziana 19 

marca w liście do katolików w Irlandii. Papież jak dotąd przyjął rezygnację kilku irlandzkich 

biskupów. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.V.2010 

BELGIA, Bruksela – Plan pomocy dla Europy 

ROSJA - Podziemna katastrofa 

USA, Luizjana – Ciągle wycieka 

LIBIA – Jedyny ocalały 

CHINY – Zabójstwa w przedszkolu 

IRAK – Najtragiczniejszy dzień 
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____________________________________________________________ 

BELGIA, Bruksela – Plan pomocy dla Europy 

Po wielu rundach negocjacji liderzy Unii Europejskiej przyjęli kwotę 1 tryliona dolarów (750 

miliardów Euro) jako pakiet pomocowy 9 maja w celu stabilizacji najsłabszych państwa 

pomiędzy 16 krajami, które posługują się Euro. Kryzys, który rozpoczął się w Grecji, której 

rząd boryka się ze spłatą międzynarodowych kredytów rozszerzył się od czasu początku roku 

kiedy analitycy zaczeli się niepokoić rosnącym poziomem długu kilku innych krajów 

europejskich. Euro straciło prawie 12% wartości w stosunku do dolara – pomoc została 

powitana z ulgą. Kluczowym jest aby słabe kraje doprowadziły do naprawy finansów teraz 

gdyż pomoc może okazać się nieskuteczna. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

ROSJA - Podziemna katastrofa 

8 maja doszło do 2 eksplozji w największej rosyjskiej podziemnej kopalni węgla znajdującej 

się w syberyjskim regionie Kamerowo. Zginęło 60 górników i ponad 30 zostało uwięzionych 

488 metrów pod ziemią – tak głęboko, że zgodnie z tym co twierdzą eksperci ratunek jest 

prawie niemożliwy. Kiedy właściciel kopalni Rapspadskaja Coal Co. nie potrafił wskazać 

źródła wybuchu uznaje się, że przyczyną był wybuch metanu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

USA, Luizjana – Ciągle wycieka 

Jeden dzień po tym jak gigant BP i jego partnerzy odpowiadali przed Kongresem, śledczy 

ujawnili, że przeciek hydrauliczny w mechanizmie zabezpieczającym mógł być przyczyną 

wybuchu 20 kwietnia na platformie wiertniczej. Tymczasem eksperci próbowali powstrzymać 

wyciek równy 5 000 baryłkom ropy dziennie do Zatoki Meksykańskiej. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIBIA – Jedyny ocalały 

12 maja 103 pasażerów samolotu zginęło kiedy samolot Afriqiyah Airway rozbił się przed 

lotniskiem w Trypolisie. 10 letni chłopiec jeden z ponad 60 Duńczyków na pokładzie 

uratował się z katastrofy, która jak się sądzi była spowodowane błędem pilota. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHINY – Zabójstwa w przedszkolu 

W piątym już ataku na dzieci w ciągu dwóch miesięcy siedmioro dzieci zostało 

zamordowanych w północno-zachodnich Chinach przez człowieka z siekierą do mięsa, który 

następnie sam popełnił samobójstwo. Pozostałych jedenaścioro dzieci zostało rannych. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

IRAK – Najtragiczniejszy dzień 

10 maja w strzelaninie i atakach samobójczych w Iraku zginęło ponad 100 ludzi. Był to jeden 

z najkrwawszych dni w Iraku w tym roku. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.V.2010 

GRECJA, Obniżenie kredytu ratunkowego 

IZRAEL, Tempo osadnictwa zwalnia 

BELGIA, Bruksela – Ponowny upadek rządu 

FRANCJA – Ekstradycja Noriegi 

UKRAINA – Debata w Parlamencie 

SUDAN – Al.-Bashir wybrany na drugą kadencję 

____________________________________________________________ 

GRECJA, Kredyt dla bankruta 
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W działaniu, które pogłębiło obawy, że europejski kryzys może się wymknąć spod kontroli 

Standard & Poor obniżył wysokość kredytu dla Grecji oraz ostrzegł inwestorów. Doszło do 

tego dzień po tym jak Grecja uruchomiła warty 60 miliardów dolarów kredyt ratunkowy, 

który państwo dostało od krajów ze strefy Euro i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 

Zarówno Hiszpania i Portugalia również obniżyły raty kredytowe a wielu analityków 

spodziewa się, że oba kraje iberyjskie wkrótce spotka podobny los. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

IZRAEL, Tempo osadnictwa zwalnia 

Zmienia się taktyka dotycząca osadnictwa. Część ustawodawców izraelskich wskazuje na 

opozycję ze strony Stanów Zjednoczonych. Premier Benjamin Netanjahu oświadcza, że nic 

się e tej mierze nie zmieni. Palestyńczycy uznają tereny okupowane prze Izraelczyków jako 

przyszłą lokalizację stolicy ich państwa. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELGIA, Bruksela – Ponowny upadek rządu 

W Belgi historia znowu się powtarza: 26 kwietnia król Albert II przyjął rezygnację premiera 

Yves Leterme co jest już czwartym upadkiem rządu od 2007 roku. Upadek rządu poprzedza 

moment kiedy za 2 miesiące Belgia przejmuje prezydencję w UE. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

FRANCJA – Ekstradycja Noriegi 

Były panamski dyktator Manuel Norwega, 76 l., został przewieziony z Miami do Paryża 27 

kwietnia gdzie oskarżono go o pranie pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami. W 1990 

Noriega zaczął odsiadywać 30 letni wyrok za handel narkotykami. Choć ten wyrok zakończył 

się w 2007 roku za dobre sprawowanie Noriega pozostał oczekując na żądanie ekstradycji ze 

strony Panamy i Francji 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

UKRAINA – Debata w Parlamencie 

27 kwietnia doszło do burzliwej debaty w ukraińskim parlamencie na skutek podpisania 

układu, który umożliwia Rosjanom stacjonowanie marynarki wojennej w porcie 

sewastopolskim do 2042 roku. Marszałek Władymir Litwin został obrzucony jajami a grupa 

protestujących posłów rozwiesiła ogromną flagę na znak protestu. Układ, który został 

ostatecznie ratyfikowany ma przynieść Ukrainie kilka miliardów dolarów na skutek obniżenie 

cen gazu ziemnego 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUDAN – Al.-Bashir wybrany na drugą kadencję 

Prezydent Omar Hassan Al- Bashir został niespodziewanym zwycięzcą wyborów, które 

określano za sfałszowane. Pomimo nieprawidłowości, które wyeliminowały wiele partii 

opozycyjnych al.-Bashir, który jest u władzy od 22 lat obiecał, że wykorzysta swoją kolejną 

kadencję aby przeprowadzić referendum, aby przyznać niezależność bogatemu w ropę 

południowemu Sudanowi od 2011 r. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.V.2010 

IRAK, Bagdad - Niepewne wybory 

PAKISTAN, Islamabad – Raport na temat śmierci Bhutto 

CHINY- Czas na opłakiwanie 

ARGENTYNA – Były dyktator skazany 

WENEZUELA – Lukratywne partnerstwo 

____________________________________________________________ 
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IRAK, Bagdad - Niepewne wybory 

Sześć tygodni po tym kiedy Irakijczycy zagłosowali w wyborach parlamentarnych 7 marca 

ostateczny wynik pozostaje niepewny. Choć były, tymczasowy premier Iyad Allawi i jego 

koalicja z 91 miejscami ledwo pokonała rezydującego Nouri al.-Maliki z liczbą 89, to zbyt 

mało na wymagane 163 miejsca potrzebne na sformowanie rządu. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

PAKISTAN, Islamabad – Raport na temat śmierci Bhutto 

ONZ-owski panel doszedł do wniosku, że można było zapobiec morderstwu byłej premier 

Pakistanu Benazir Bhutto w grudniu 2007 roku. Raport wydany przez panel obwinia rząd, 

lokalną policję i agencję wywiadowczą za niepowodzenie we właściwym śledzeniu 

zagrożenia w stosunku do Bhutto, która została zabita w czasie swojej kampanii. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHINY- Czas na opłakiwanie 

Tydzień po 6,9 stopniowym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło prowincję Qinghai zabijając 

ponad 2 tysiące ludzi, raniąc ponad 12 tysięcy oraz pozostawiają dziesiątki tysięcy bez dachu 

nad głową, Chiny obchodziły narodowy dzień żałoby. 21 kwietnia flagi opuszczono do 

połowy masztu, zrezygnowano z występów i przedstawień (włączając w to gry online). 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARGENTYNA – Były dyktator skazany 

„Sprawiedliwość przyszła późno ale przyszła” ogłoszono w Argentynie po tym jak Reynaldo 

Bignone dostał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. 82-letni, ostatni z kilku dyktatorów, 

którzy rządzili Argentyną w latach 1976 -1983 został skazany wraz z 6 innymi za porwanie i 

torturowanie 56 ludzi w Campo de Mayo jednym z największych w kraju obozów dla 

internowanych. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

WENEZUELA – Lukratywne partnerstwo 

17 kwietnia Chiny i Wenezuela podpisały umowę finansową na 20 miliardów dolarów na 

mocy której do południowo-amerykańskiego kraju wpłynie gotówka (w połowie w yuanach) 

gdzie Chiny chcą zwiększyć swoje zaopatrzenie w ropę. Najważniejsza część porozumienia 

jest szacowana na 16 miliardów dolarów zgoda pomiędzy China National Petroleum Corp a 

Wenezuelską narodową spółką ropy, która eksploruje i wydobywa złoża w Wenezuelskim 

Pasie rzeki Orinoko. Obecnie Wenezuela codziennie wysyła 460 000 jednostek ropy do Chin. 

Porozumienie Orinoko ma podwoić tę ilość. Nowe zdolności przetwarzania ropy i boom 

ekonomiczny spowodowały większe zapotrzebowania Chin dotyczące ropy czyniąc 

jednocześnie ten kraj trzecim największym importerem za Stanami Zjednoczonymi i Japonią. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.IV.2010 

GRECJA, UE przyjmuje program ratunkowy 

WATYKAN, Procedury dla urzędników kościelnych 

KIRGYSTAN, W oczekiwaniu na Bakijewa 

USA, ARIZONA nowe prawo 

SUDAN, Wybory 

WĘGRY, Skręt w prawo 

____________________________________________________________ 

GRECJA, UE przyjmuje program ratunkowy 

Grecja może odetchnąć z ulgą. 11 kwietnia 16 członków Unii Europejskiej zgodziło się na 

udzielenie pożyczki w wysokości 40 miliardów dolarów. Zgodnie z długotrwałym planem 

pomocowym dla Grecji, której dług wynosi 400 miliardów dolarów, pożyczka zostanie 
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udzielona na zasadach niekomercyjnych w wysokości 5% co jest wartością niższą niż 

wyniosła by rata komercyjna, która wynosi więcej niż 7%. Oczekuje się, że Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy dołoży dodatkowe 20 miliardów dolarów. Grecja od razu nie 

zaakceptowała planu twierdząc, że poczeka na obniżenie stóp procentowych. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

WATYKAN, Procedury dla urzędników kościelnych 

12 kwietnia Kościół Katolicki opublikował procedury instruktażowe dla urzędników 

kościelnych polegające na sposobie informowania lokalnej policji na wypadek zauważenie 

przypadku przestępstw seksualnych. Umieszczono je na stronie WWW Watykanu, polecają 

biskupowi aby ten zgodnie z prawem cywilnym informował o przestępstwach odpowiednie 

władze. Kościół informuje, że ta praktyka była stosowana już dawno chociaż jak dotąd nie 

udokumentowano tego. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

USA, ARIZONA nowe prawo 

Ustawodawcy przyjęli najbardziej restrykcyjną ustawę dotyczącą nielegalnych imigrantów. 

Jeżeli ta ustawa zostanie podpisana przez gubernatora Jan Breweria policja będzie mogła 

zatrzymać osobę tylko na podstawie podejrzenia, że przebywa ona na terenie USA nielegalnie 

– różnica od dotychczasowego prawa, gdzie policja może sprawdzić czyjś status tylko jeżeli 

osoba jest podejrzana o popełnienie przestępstwa. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUDAN, Wybory 

W Sudanie po raz pierwszy od 1986 roku odbyły się wybory zgodnie z postanowieniem 

pokojowym z 2005 roku, który zakończył trwającą 22 lata wojnę domową 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

WĘGRY, Skręt w prawo 

Cierpiąc na upadek popularności głównie z powodu kryzysu finansowego kryzysu i wysokiej 

stopy bezrobocia premier Gordon Bajani z Partii Socjalistycznej zanotował duże 

niepowodzenie w pierwszej rundzie wyborów 11 kwietnia.. Zgodnie z wynikami z II tury 25 

kwietnia, najwyraźniej centroprawicowa partia Fidesz uzyskała 206 miejsc w 386 osobowym 

parlamencie, natomiast ekstremistyczno, centroprawicowa partia Jobbik, grupa nacjonalistów 

oskarżana przez niektórych o antysemityzm uzyskała 26 miesjc. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.IV.2010 

IRAK, Ujawniono film z 2007 roku z pomyłkowego ostrzelania cywilów przez załogę 

amerykańskiego Apacza 

KIRGYSTAN, Protesty doprowadziły do obalenia rządu 

KABUL, Walka na słowa 

CHINY, Cudowne ocalenie w kopalni węgla 

USA, Waszyngton – Nowe ograniczenia w liczbie głowic jądrowych 

AUSTRALIA, Chiński transportowiec na Wielkiej Rafie 

____________________________________________________________ 

IRAK, Ujawniono film z 2007 roku z pomyłkowego ostrzelania cywilów przez załogę 

amerykańskiego Apacza 

„W końcu ujawniono całą prawdę” powiedział Noor Eldeen, ojciec 22-letniego fotoreportera 

agencji Reuters –Namira Noor-Eldeen, po oglądnięciu nagrania wideo z 2007 roku, na którym 

jego syn ginie podczas strzałów oddawanych przez załogę amerykańskiego helikoptera Apacz 

w Bagdadzie. Tajny materiał filmowy – ujawniony 5 kwietnia po wojskowej akcji został 

zamieszczony na stronie WikiLeaks – pokazuje dziennikarza, jego kierowcę i dziesięć innych 
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osób, które zginęły na skutek pomyłki gdzie żołnierz uznał ofiary za partyzantów 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

KIRGYSTAN, Protesty doprowadziły do obalenia rządu 

Prezydent Kurmanbek Bakijek uciekł samolotem ze stolicy 7 kwietnia zostawiając kraj 

protestującym, którzy zapowiedzieli utworzenie swojego własnego rządu. Demonstranci 

uważają, że Bakijew zaprowadził rządy autorytarne, jego samego uważa się za 

skorumpowanego, zajęli budynki rządowe, pobili Ministra Spraw Wewnętrznych i zajęli kilka 

rządowych stacji telewizyjnych. Władze potwierdziły co najmniej 40 ofiar śmiertelnych i 

setki rannych. Opozycja uważa, że ofiar jest więcej niż 100 ponieważ policja strzelała do 

tłumów 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

KABUL, Walka na słowa 

Po rozpętaniu retorycznej wojny z urzędnikami amerykańskimi na temat ich niepowodzenia w 

walce z korupcją, prezydent Afganistanu Hamid Karzai przyjął rezygnację swoich dwóch 

głównych urzędników. Chociaż Karzai wielokrotnie atakował Zachód – uznając, że Stany 

Zjednoczone próbują dyktować jak ma rządzić - wielu dyplomatów zgodziło się z jego 

krytyką, pozostali jednak ostrożni. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHINY, Cudowne ocalenie w kopalni węgla 

28 marca górnicy kopiąc nowy tunel w północnej prowincji Shanxi natrafili nagle na jeden z 

korytarzy wypełniony wodą. Woda doprowadziło do uwięzienia 153 robotników pod ziemią. 

Zespół ratowników pracujący bez przerwy już stracił nadzieję kiedy 2 kwietnia usłyszano 

dźwięki wgłębi szybu. Do 7 kwietnia udało się uratować 115 osób. Wysiłki zmierzające do 

uratowania górników nie ustawały a do 7 kwietnia potwierdzono śmierć 9 osób. Chiny 

szczyci się największą liczbą wypadków śmiertelnych w górnictwie 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

USA, Waszyngton – Nowe ograniczenia w liczbie głowic jądrowych 

Kilka dni przed podpisaniem nowego traktatu o redukcji głowic jądrowych z Rosją 8 kwietnia 

prezydent Obama opublikował „Nuclear Posture Review”, w którym ogranicza się 

okoliczności w których Stany Zjednoczone mogą użyć broń jądrową. Zrywając z taktyką 

Busha, Stany Zjednoczone nie użyją broni jądrowej w stosunku do państw, które jej nie 

posiadają – chyba, że podejrzewa się, że pracują one nad nią (jak Połnocna Korea i 

prawdopodobnie Iran). Ataki bronią biologiczną lub chemiczną jednego państwa nie 

usprawiedliwiają odwetu nuklearnego 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUSTRALIA, Chiński transportowiec na Wielkiej Rafie 

Transportujący węgiel chiński frachtowiec uderzył w Wielką Rafę Koralową co spowodowało 

wyciek strumienia ropy do oceanu o długości 3 kilometrów co zagroziło największemu na 

świecie skupisku rafy. Statek zboczył o 14 kilometrów od planowanej trasy. Premier Australii 

Kelvin Rudd zapowiedział monitorowanie statków znajdujących się w pobliży terenu na 

którym znajduje się 3 tysiące raf. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.IV.2010 

ROSJA, Smoleńsk – katastrofa lotnicza polskiej delegacji – w wypadku zginął polski 

prezydent Lech Kaczyński 

POLSKA, Warszawa – obowiązki prezydenta przejął marszałek sejmu Bronisław 

Komorowski, wybory zaplanowano na czerwiec 

_________________________________________________________________ 
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10 kwietnia 2010 r. pod lotniskiem Smoleńskim rozbił się polski samolot lecący na 

uroczystość 70 rocznicy mordu (dokonanego przez NKWD na polskich oficerach) w lesie 

katyńskim. Na pokładzie znajdował się prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką, 

generalicja, drugi kandydat na prezydenta, wicemarszałkowie sejmu, wicemarszałek senatu, 

posłowie, senatorowie, przedstawiciele duchowieństwa oraz inne osoby reprezentujące stronę 

polską. Nikt nie przeżył. W sumie zginęło 96 osób. Oficjalnie podaje się, że przyczyną 

wypadku był trudne warunki atmosferyczne nad lotniskiem w Smoleńsku. Samolot wiozący 

polską delegację kilka razy podchodził do lądowania. Kiedy pilot wykonał skręt i próbował 

wylądować skrzydło zahaczyło o maszt wieży. Maszyny nie udało się poderwać, samolot 

lotem koszącym uderzył o czubki drzew i zaczął się rozpadać. Ostatecznie rozbił się 200 

metrów przed lotniskiem. W niedzielę ciało Lecha Kaczyńskiego zostało przewiezione w 

kondukcie żałobnym przez główne ulice w Warszawie. W kilku krajach m.in. w Polsce i Rosji 

ogłoszono żałobę narodową. Zgodnie z konstytucją obowiązki prezydenta objął Bronisław 

Komorowski. W czerwcu 2010 odbędą się przyspieszone wybory prezydenckie. 

5.IV.2010 

ROSJA, Protesty przeciwko Putinowi mniejsze niż oczekiwano 

IRLANDIA, Rezygnacja Biskupa 

KATAR, Propozycje dotyczące ochrony zagrożonych gatunków odrzucone 

CHINY, Pustynia się przesuwa 

FRANCJA, Sarkozy przegrał wybory 

____________________________________________________________ 

ROSJA, Protesty przeciwko Putinowi mniejsze niż oczekiwano 

Narodowy „Dzień gniewu”, który powszechnie zapowiadano od tygodni okazał się być 

bardziej dniem obojętności niż dniem gniewu. Organizatorzy wskazując na wyniki 

gospodarcze oraz wzrost cen, liczyli na to, że dziesiątki tysięcy ludzi zaprotestują na ulicach 

miast i wezwą prezydenta Putina do ustąpienia ze stanowiska. W niektórych miastach liczba 

protestujących ograniczyła się do kilkuset osób. Media państwowe w większości zignorowały 

protesty. Kreml nie przejął się tym faktem. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

IRLANDIA, Rezygnacja Biskupa 

24 marca cztery dni po wydaniu opublikowaniu przez Watykan listu dotyczącego przypadków 

seksualnego molestowania w Irlandzkim Kościele, Papież Benedykt XVI przyjął rezygnację 

biskupa Johna Magee. 73-letni duchowny, który w 1987 roku stał na czele diecezji Cloyne i 

poprzednio w latach 70-tych i 80-tych służył jako osobisty sekretarz trzech papieży, był pod 

presją od czasu od kiedy reagował nieodpowiednio na oskarżenia o molestowanie w latach 

90-tych. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

KATAR, Propozycje dotyczące ochrony zagrożonych gatunków odrzucone 

Międzynarodowa społeczność odrzuciła wysiłki zainicjowane przez Stany Zjednoczone 

zmierzające do rozszerzenia ochrony zagrożonych gatunków zwierząt podczas spotkania 

ONZ Konwencji CITES (Convention on International Trade In Endangered Species -CITES) 

[Konwencja CITES przyczyniła się m.in. do całkowitego zakazu handlu rogami nosorożców 

czy ciosami słoni]  

Z listy około 40 gatunków najbardziej kontrowersji dotyczyło ryb. 

Japonia, która importuje w przybliżeniu 80% Bluefin tuna (największy gatunek tuńczyka), z 

którego robi się sushi (ryż z surową rybą obłożony wodorostami) i sashimi (bardzo cienko 

pokrojona surowa ryba) najsilniej sprzeciwiła się zakazowi handlu.  
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Działacze na rzecz ochrony środowiska ostrzegli przed traktowaniem priorytetowo interesów 

gospodarczych przed działaniami na rzecz przetrwania całych gatunków 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHINY, Pustynia się przesuwa 

22 i 22 marca niebo przybrało pomarańczowy odcień kiedy pustynne burze przeszły przez 

Pekin powodując tym samym najgorsze warunki w mieście. Inne części północnych Chin, w 

których mieszkańcy czując się zagrożeni pozostali w domach, również zostały dotknięte 

złymi warunkami. Dalej na południu w Hong- Kongu i Tajwanie wskaźniki zanieczyszczenia 

powietrza osiągnęły rekordowe wartości. Podczas gdy pustynne burze nie są zjawiskiem 

nietypowym z powodu występowania dużych obszarów pustynnych wewnątrz Azji 

wzrastająca dezertyfikacja [proces powiększania się obszarów pustynnych] zwiększyła 

problem. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

FRANCJA, Sarkozy przegrał wybory 

Ugrupowanie prezydenta Francji - Unia dla Ruchu Powszechnego (UMP) nie tyle, że 

przegrało 21 marca wybory samorządowe ale wręcz zostało stratowane. W szokującym 

odwróceniu proporcji z wyborów w 2007 roku, które doprowadziły UMP do przejęcia władzy 

koalicja partii zielonych i lewicowych zdobyła przeważającą liczbę głosów w 21 z 22 

regionów uzyskując popracie 54 % podczas gdy Unia zdobyła 35%. Krytycy za przyczyny 

tego faktu wskazują wysoki poziom bezrobocia oraz lęki imigrantów jako przyczyny 

publicznego niezadowolenia. 

12-14.III.2010 Gdynia, XII Ogólnopolskie Spotkania 

Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów 

Gdynia, KOLOSY 2009 

 

W dniach 12-14 marca w Gdyni odbyły się XII Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, 

Żeglarzy i Alpinistów 
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(relacja z 14 marca - DZIEŃ GÓR I KOLOSÓW - wybrane prezentacje) 

 

14 marca publiczność zgromadzonej w Hali przy ulicy Kazimierza Górskiego zaprezentowali 

się ludzie związani z górami. Jako pierwszy wystąpił Dariusz Bartoszewski, który 

opowiedział o "ciekawej" drodze do Kahlersberg. Zaprezentował działalność grotołazów z 

Sopotu i Wrocławia, którzy w minionym roku eksplorowali jaskinie w masywie 

Hagengebirge w Austrii. 

Można było poczuć emocje ludzi przeciskających się nierzadko przez 

ciasne korytarze, wiszących nad kilkudziesięciometrowymi studniami. Na prezentowanych 

slajdach widać było różne formy, które jaskinie pokazują tylko tym, którzy ośmielą się 

wedrzeć do środka, przeczołgają się po błocie i jeszcze dodatkowo oświetlą dobrym 

światłem różne często fantastyczne pod względem kolorystyki i kształtu formy 

skalne. Ścieżki, które przeszli czasem w pozycji kucznej lub czołgając się 

"jaskiniowcy" miały długość 3 km przy 280 m głębokości. 
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Alpejski maraton Łukasza Supergan polegał na 28 dniowej wyprawie 

podczas, której zdobył 12 czterotysięczników w tym trawersując najwyższy szczyt Europy 

Mount Blanc. Alpinista wspinał się samotnie. Nie udało mu się wspiąć na Dufourspitze czy 

Matterhorn. W sumie pokonał pieszo łącznie 30 km. W czasie wspinaczki spotkał inne osoby, 

które czasem z sukcesem, czasem zawracając z drogi podobnie jak on próbowały się zmierzyć 

z alpejskimi kolosami. 
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W Kaninie ciasno jak zwykle 

Paweł Ramatowski – zaprezentował działalność Sekcji Taternictwa Jaskiniowego Klubu 

Wysokogórskiego Kraków. Grotołazi operowali w słoweńskim masywie Kanin. Podczas 

eksploracji jaskini BC 10, pojawiła się szansa na kolejny otwór systemu Poljska Jama - Mala 

Boka (za osiągnięcie w nim głębokości 1319 m krakowscy grotołazi otrzymali Kolosa 2005). 

Jaskinię pogłębiono o 300 m (do poziomu 700 m), długość korytarzy przekroczyła zaś 1,35 

km. 
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Jackdaniels do dna, czyli Bobry w Austrii – to kolejna prezentacja, której autor Wit Dokupil 

opowiedział o jaskini Jackdanielsw Alpach Salzburskich gdzie wspinali się grotołazi ze 

Speleoklubu BOBRY z Żagania. Po ubiegłorocznej wyprawie stała się ona tym samym 

najdłuższą jaskinią w rejonie (łącznie 5500 m), a eksploracja nie została jeszcze zakończona. 

Sukces stał się możliwy, dzięki otwarciu drogi do tzw. Galerii Koziorożców, czyli starszych 

partii jaskini z nagromadzoną dużą ilością różnorodnych nacieków, wieloma salami, salkami 

i korytarzami. 

Michał Kasprowicz i Wojtek Ryczer opowiedzieli o nowych polskich drogach w Kirgizji. W 

trzech wspinali się w górach Tien- Szan. Większość do tej pory niezdobytych szczytów liczy 

sobie ponad 5 tysięcy metrów wysokości. 

 

W barwny sposób opowiedzieli o swojej drodze do miejsca wspinaczki, następnie 

wspomniano o przykrym wypadku – skręceniu nogi jednego z nich co mocno utrudniło 

realizację planów. Prezentację można było oglądać już wcześniej w warszawskim Klubie 

Wysokogórskim oraz na VII Festiwalu Górskim w Krakowie. 
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Jednym z wyjątkowo ciekawych opowieści była relacja ojca i syna Lecha i Wojciecha (żeby 

uczestniczyć w wyprawie zwolnił się pracy) Flaczyńskich z wyprawy na najwyższy szczyt 

Kanady Mount Logan 5959 m a następnie spływ kajakiem 850 kilometrów. Po trwającej trzy 

tygodnie wspinaczce zakończonej sukcesem (obaj obawiali się bardzo niskich temperatur, 

które mogły przekroczyć wartość -40 stopni Celsjusza) z początkowym bagażem ważącym 

160 kg obaj ruszyli tym razem drogą wodną w dół rzeki Porcupine. W Old Crow, jedynej 

osadzie nad liczącą 850 km długości rzeką, napotkali największą barierę na swojej drodze 

biurokrację amerykańską zakaz przekroczenia zielonej granicy co spowodowało wydłużenie 

wyprawy i nadłożenie drogi. 
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Wspomniane relacje nie wyczerpują bogactwa spotkań, informacji i prezentacji sylwetek 

polskich podróżników. Kolosy należą do największej imprezy tego typu w Polsce i jednej z 

większych na świecie, które gromadzą pasjonatów podróży do dzikich miejsc na ziemi. 
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8.III.2010 

Holandia, Upadek rządu, 

Niepopularne wysiłki zmierzające ze strony premiera Jana Petera Balkenede do zwiększenia 

kontyngentu wojskowego 1950 holenderskich żołnierzy w Afganistanie spaliły na panewce 

12 lutego kiedy 12 członków gabinetu poddało się do dymisji, skutkując zastojem w 

holenderskim rządzie. Pomimo, że holenderskie siły w Afganistanie stanowią tylko 2% całego 

udziału w koalicji spowodowało to niepowodzenie apelu prezydenta Bracka Obamy, który 

wzywał do zwiększenia udziału w misji ze strony sprzymierzeńców amerykańskich. Uważa 

się, że holenderski siły zostaną całkowicie wycofane do końca bieżącego roku. 

Siły amerykańskie obecnie 70 000 -> w planach 2010 r. 100 000 

Pozostałe siły NATO (bez Amerykanów) obecnie 39 000 -> w planach 2010 r. 46 000 

**************************************************************** 

Turcja, Istambuł, Nowe aresztowania podejrzanych o zamach stanu 

Turecki rząd oskarżył 7 wysokich rangą oficerów 24 lutego o udział w spisku zmierzającym 

do przewrotu w państwie w 2003 r. Do aresztowań doszło dwa dni po tym kiedy zatrzymano 

50 byłych i obecnych urzędników wojskowych, których uznano za podejrzanych. Tym, 

którym nie postawiono zarzutów pozostają do dypozycji prokuratora. Premier Recep Tayyip 

Erdogan zaprzeczył, że aresztowania były spowodowane napięciami pomiędzy administracją 

sprzyjającą Islamistom a świeckim wojskiem. Wciąż toczą się dwa procesy przeciwko 

ludziom aresztowanym poprzednio jako oskarżonym o przygotowywanie przewrotu w 

państwie. 

**************************************************************** 

Ukraina, Odmowa ustąpienia 

Kilka dni przed tym jak ukraiński prezydent Wiktor Janukowycz zapowiedział inaugurację 

wstąpienia na urząd 25 lutego, jego pokonana rywalka Julia Tymoszenko wycofała swoją 

petycję, w której domagała się anulowania wyników wyborów. Wtedy wezwała rząd do 

wotum nieufności, wierząc, że przeciwnicy nie będą mieli wystarczającej siły aby ją usunąc 
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ze stanowiska. Sytuacja stanowi zagrożenie dla zdestabilizowania systemu politycznego 

Ukrainy, który ciągle nie może wyjść na prostą po Pomarańczowej Rewolucji w 2004 roku. 

**************************************************************** 

Grecja, Ateny 

Kryzys finansowy 

Dziesiątki tysięcy ludzi demonstrowało w greckiej stolicy 24 lutego w proteście przeciwko 

działaniom rządowym zmierzającym w kierunku naprawienia narodowego długu. Marsze 

zostały zorganizowane przez związki zawodowe, które zbiegły się z 24-godzinnym strajkiem, 

który uziemił samoloty, zatrzymał transport publiczny i spowodował zamknięcie szkół. 

Ostatnio zapowiadane działania polegające na zaciskaniu pasa zakładały wzrost podatków i 

zamrożenie pansji pracowników rządowych. Gracja walczy z deficytem budżetowym 

szacowanym na 12,7 % produktu krajowego brutto. 

**************************************************************** 

Sudan, Możliwy pokój 

Rząd w Sudanie zgodził się na układ pokojowy z najsilniejszą grupą buntowników w rejonie 

Darfuru gdzie ciągle trwają walki. Zawieszenie broni podpisane po latach negocjacji zostało 

określone przez prezydenta Omara Hassana al.-Bashira jako „główny krok” w kierunku 

zakończenia siedmioletniego konfliktu, w którym nie arabskie afrykańskie grupy walczyły z 

rządem zdominowanym przez Arabów. 

8.II.2010 

FRANCJA 

Walka z zakazem noszenia osłony na twarz przez kobiety 

Po 6 miesiącach narad pośród 32 osobowego zespołu francuskich prawodawców zebrano 

wystarczającą liczbę głosów w celu przesłania raportu do parlamentu rekomendującego zakaz 

noszenia osłon przykrywających całe twarze w niektórych instytucjach publicznych. 

Początkowo proponowano wprowadzenie prawa zakazującego noszenie osłon na twarz przez 

kobiety w jakichkolwiek publicznych miejscach. Ale po długiej debacie prawnicy doszli do 

zgody co do zakazu noszenia osłon w urzędach, w szpitalach publicznych oraz w obiektach 

komunikacji publicznej. Teraz parlament podejmie decyzję czy ustawa wejdzie w życie, 

chociaż prawdopodobnie nie nastąpi to przed końcem marca. 

USA, Waszyngton 

Nie będzie procesu dla zatrzymanych w Gitmo? 

Kiedy upłynął prezydencki termin związany z zamknięciem więzienia w amerykańskiej bazie 

w Zatoce Guantanamo Departament Sprawiedliwości zdecydował, że 35 zatrzymanych będzie 

sądzonych przez sądy wojskowe lub cywilne a 50 więźniów będzie przetrzymywanych 

bezterminowo bez aktu oskarżenia – podało źródło rządowe redakcji The Washington Post. 

ACLU uznało zamknięcie obozu za „gest symboliczny”. 

Sri Lanka 

Powtórny wybór Rajapaksy.  
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Nieustające spekulacje, że pierwsze wybory na Sri Lance od czasu kiedy zakończyła się 

wojna domowa mogą okazać się bezpośrednim starciem, prezydent Mahinda Rajapaksa łatwo 

pokonał rywala, emerytowanego wojskowego generała Sarath Fonseka, byłego 

sprzymierzeńca podczas zwycięskiej walki nad separatystami Tamilskich Tygrysów. Wyniki 

w dużej mierze pokojowych wyborów, ogłoszone 27 stycznia wykazały prowadzenie 

prezydenta 58% głosów przewagi nad konkurentem. Foneseka od razu nie uznał wyników 

uznając je za sfabrykowane i ogłosił, że czuje się zagrożony ze strony rządu. 

23.I.2010 

HAITI, Port-au-Prince – trzęsienie ziemi 

STANY ZJEDNOCZONE, Waszyngton – kryzys ekonomiczny 

IRLANDIA PÓŁNOCNA, - tymczasowe ustąpienie Pierwszego Ministra Petera Robinsona 

HAITI, Port-au-Prince – trzęsienie ziemi 

12 stycznia o godzinie 16.53 25 kilometrów na południowy zachód od stolicy Port-au-Prince 

karaibska płyta tektoniczna zderzyła się z sąsiadującą płytą północnoamerykańską. Na 

powierzchni ziemi dało się to odczuć w postaci silnej energii, która spowodowała trzęsienie 

ziemi. W skali Richtera zmierzono 7 stopień. 

 

Haiti uważa się za jeden z biedniejszych krajów zachodniej półkuli. Od momentu powstania 

państwa tragedie nieustannie towarzyszą jej mieszkańców. 

1492 r. Krzysztof Kolumb zajmuje Haiti – wyspa staje się kolonią hiszpańską 

1697 r. Hiszpania oddaje Haiti Francji – zaczyna kwitnąć handel niewolnikami, następuje 

szybka deforestacja w celu przygotowania gruntów pod uprawę trzciny cukrowej 

1804 r. po 13 latach rewolucji Haiti staje się niepodległe. Dawny niewolnik Jean-Jacques 

Dessalines przyjmuje tytuł imperatora. Po dwóch latach zostaje zabity przez buntowników, 

wybucha wojna domowa. 

1915 r. zgodnie z doktryną Monero prezydent Woodrow Wilson rozkazuje amerykańskim 

oddziałom piechoty morskiej zająć Haiti. 

1934 r. oddziały amerykańskie kończą okupację. 

1957 r. François Duvalier zostaje prezydentem. Nie spełnia obietnic, w których władza ma 

zostać przyznana również czarnej ludności. Haiti staje się państwem policyjnym. 

1971 r. syn Duvaliera ogałsza się dożywotnim prezydentem 

1990 r. w pierwszych wolnych wyborach wygrywa Jean-Bertrand Aristide. 8 miesięcy później 

zostaje usunięty ze stanowiska. Dziesiątki tysięcy Haitańczyków uciekają w małych łodziach 

do pobliskiej Florydy. 

1994 r. Rządząca hunta wojskowa rezygnuje z władzy. Bill Clinton wysyła 20 tysięcy 

żołnierzy. 

2001 r. Aristide wraca na stanowisko prezydenta. 

2004 r. Prezydent Aristide zostaje ponownie usunięty ze stanowiska. 

2005 r. – 2008 r. Huragany powodują, że setki tysięcy mieszkańców traci dorobek swojego 

życia 

2010 r. okres relatywnego spokoju zostaje ponownie przerwany przez styczniowe trzęsienie 

ziemi.  
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STANY ZJEDNOCZONE, Waszyngton – kryzys ekonomiczny 

Gniew związany z kryzysem finansowym ma swój najlepszy wyraz w wyłonionym spośród 

federalnych władz panelu oceniającego rolę szefów banków w zwolnieniu gospodarczym 

kraju. 

13.I. członkowie panelu przesłuchiwali szefów: Goldman Sachs, JPMorgan Chale, Morgan 

Stanley i Bank of America. 10 osobowa komisja utworzona przez Kongres w ubiegłym roku 

ma za zadanie zdawać relację ze spraw, które są związane począwszy od przestępstw 

związanych z kredytami hipotecznymi aż po tworzenie ustaw regulacyjnych. Część 

analityków uważa, że przesłuchania są ważnym krokiem w kierunku reform, inni uważają, że 

są bez znaczenia gdyż przyczyny kryzysu są oczywiste 

IRLANDIA PÓŁNOCNA, - tymczasowe ustąpienie Pierwszego Ministra Petera Robinsona 

2.II – po ujawnieniu skandalu związanego z żoną Iris Robinson i Kirkiem McCambley Peter 

Robinson ustąpił ze stanowiska. Uważa, że żona, która zrezygnowała z bycia posłanką w 

parlamencie brytyjskim wzięła 80 tysięcy dolarów pożyczki aby pomóc swojemu kochankowi 

Kirkowi McCambleyowi żeby ten mógł otworzyć kawiarnię. Kryzys może zaszkodzić 

rządowi i nietrwałej koalicji prostenstancko – katolickiej. 

16.I.2010 

Waszyngton 

Pożegnanie Demokratów 

Trzech polityków z Partii Demokratycznej: Christopher Dodd - Senator stanu Connecticut, 

Byron Dorgan – Senator Północnej Dakoty i Bill Ritter – Gubernator Kolorado 

zapowiedziało, że nie będą się starali o ponowny wybór w listopadzie 2010 roku.  

Chiny 

Atak zimy 

4 stycznia szkoły, drogi i lotniska zostały zamknięte kiedy w Pekinie doszło do burzy śnieżnej 

najcięższej od 1951 roku. Ponad 30 autostrad zostało zamkniętych w północnych Chinach. W 

pociągu w Mongolii na jedną noc zostało uwięzionych 1400 pasażerów. Pozostałe część Azji 

Północnej również zmagają się z podobnymi problemami. W Korei Pd. Spadło 3,3 m śniegu 

najwięcej od 1937 roku. 

4.I.2010 Sri Lanka - koniec walk z Tamilskimi Tygrysami 

W grudniu 2009 ostatecznie zakończyła się trwająca 26 lat wojna domowa pomiędzy rządem 

Sri Lanki a Armią Wyzwolenia Tygrysów Tamilskiego Elamu. Wojska rządowe zabiły 

przywódcę Tygrysów - Velupillai Prabhakarana. W czasie ofensywy zginęło co najmniej 7 

000 cywilów a 250 000 zostało rozproszonych po kraju z powodu trwających walk 

 

4.I.2010 Somalia - problem piratów 

Od 2007 roku piraci działający u wybrzeży Somalii zdobyli w postaci okupu łącznie ponad 

100 milionów dolarów. W 2009 roku somalijscy piraci atakowali prawie 100 statków w tym 

http://polskiportal.pl/?q=node/20
http://polskiportal.pl/?q=node/19
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licząc od wielkich tankowców do małych łodzi rybackich. W kwietniu piraci zaatakowali 

amerykański masowiec M.V. Maersk Alabama – pierwszy amerykański statek, który został 

porwany od 1800 r. Część napastników zostało zabitych a część schwytano. 

 

31.XII.2009 - Stany Zjednoczone najgorsza recesja od lat 

30-tych XX wieku 

USA dotknęła najgłębsza recesja od lat 30-tych XX wieku. 

Bezrobocie wzrosło do 10,2 % -to najwyższy wskaźnik od 26 lat pomimo wysiłków 

administracji prezydenta Obamy i wpompowaniu miliardów dolarów do amerykańskiej 

gospodarki. Największe trudności ma Detroit - Ford zanotował spadek w sprzedaży 

samochodów, Chrysler został przejęty przez włoskiego Fiata a General Motors został 

tymczasowym bankrutem. W III kwartale w gospodarce zanotowano symptomy wzrostu ale 

sytuacja na rynku pracy i bezrobocie powoduje, że kryzys jest dotkliwie odczuwany. 

 

Boliwia, 7.XII 2009, Evo Morales ponownie wybrany na 

prezydenta 

7 grudnia 2009 Evo Morales pierwszy rdzenny mieszkaniec w historii Boliwii został 

powtórnie wybrany na prezydenta. Morales uzyskał ponad 60 % ogólnej liczby głosów a jego: 

Ruch Wspierający Partię Socjalistyczną zdobył 36 mandatów w Senacie i 130 miejsc w izbie 

niższej parlamentu. Wybór Moralesa na następne pięć lat przyczyni się do stabilizacji kraju, w 

którym często dochodziło do zamachów stanu. Zanim Evo Morales zdobył władzę w 2005 

roku Boliwią rządziło kolejno pięciu prezydentów 

 

Wielka Brytania - kryzys w kościele katolickim 

„Jeżeli szybko nie zwiększy się liczba nowych księży parafie w Irlandii Północnej mogą nie 

przetrwać" – uważa arcybiskup Dublina Diarmuid Martin. 

W diecezji biskupa jest 46 księży, którzy mają ponad 80 lat i dwóch poniżej 35 roku życia. 

Według badań z 2007 roku około połowa wszystkich księży w Republice Irlandzkiej i w 

Północnej Irlandii jest w wieku pomiędzy 55 a 74 rokiem życia. Sytuacja w kościele 

katolickim w Irlandii zaczęła się zmieniać w połowie lat 90-tych. Kiedy koniunktura w 

Irlandii się pogorszyła, na światło dzienny wyszły sprawy związane z księżmi oskarżonych o 

molestowanie seksualne a szczególni zaważył tutaj przypadek ojca Brendana Smytha. 

Okazało się, że ksiądz molestował dzieci przez ponad 40 lat. Doprowadziło to nawet do 

upadku irlandzkiego rządu w 1994 roku, kiedy ówczesny premier Albert Reynolds odmówił 

ekstradycji Smytha do Północnej Irlandii aby ten mógł odpowiedzieć przed wymiarem 

sprawiedliwości za swoje czyny. 

W maju 2009 roku opublikowano zestawienie zawierające przypadki molestowania dzieci w 

katolickich szkołach, sierocińcach i szpitalach od 1930 r do lat dziewięćdziesiątych. 26 

http://polskiportal.pl/?q=node/18
http://polskiportal.pl/?q=node/18
http://polskiportal.pl/?q=node/17
http://polskiportal.pl/?q=node/17
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listopada br powstał następny raport, w którym wskazano, że kościół w archidiecezji Dublina 

w latach 1975-2004 wraz z policją współdziałał w ukrywaniu przestępstw tej kategorii. 

Wpłynęło to na stosunek do kościoła w Irlandii oraz spowodowało obniżenie zainteresowania 

przez potencjalnych kandydatów. Niektórzy uważają, że wyjściem z sytuacji mogłaby być 

zmiana w wyświęcaniu księży gdyby ci mogli się żenić. Inni uważają, że ani żonaci 

mężczyźni, ani wyświęcanie kobiet nie poprawi sytuacji. 

Moskwa oskarżyła islamskich ekstremistów o zamach na Newski Express 27 listopada. 

W ataku zginęło 37 ludzi a wśród nich dwaj szefowie agencji rządowej. Prawie 100 osób 

zostało rannych. 

 

W Bonn doszło do protestów niezadowolonych studentów 

Niemieccy politycy chcą aby wprowadzono tzw. system boloński, 

który zakłada podział studiów na studia licencjackie i uzupełniające. 

Ponadto ma wyznaczyć dokładne daty egzaminów w poszczególnych sesjach. 

Do tej pory niemieccy studenci mieli swobodę w zdawaniu egzaminów, w doborze terminów 

sesji. 

Niemcy należą do jednego z państw europejskich, które sprzeciwia się uniformizacji studiów 

w całej Europie. Tutaj właśnie bardzo często ludzie wracają na studia po 30 roku życia. 

Biorąc pod uwagę autonomię uczelni i niechęć niemieckich akademików politycy będą 

musieli się wycofać. 

 

8.XII.2009 Dymisja Macieja Nowickiego 

Minister środowiska - Maciej Nowicki został zdymisjonowany. 

Uważa się, że twardo walczył w sprawach związanych ze środowiskiem. 

Premier miał już od dłuższego czasu zastanawiać się nad jego dymisją. Maciej Nowicki jest 

znany m.in. z przychylnego stanowiska w sprawie Rospudy. 

Uczestniczył również w otwarciu konferencji klimatycznej w Kopenhadze. 

 

Konferencja klimatyczna w Danii 

5 tysięcy dziennikarzy śledzi wydarzenie związane z obradami poświęconymi redukcji emisji 

gazów cieplarnianych. - "Nawet jeśli nie mają racji ci, którzy uważają, że człowiek nie ma 

wpływu na efekt cieplarniany to warto nawet w minimalnym stopniu 

podjąć jakiekolwiek działania" - uważa jeden z polskich naukowców. 

Brak podjęcia działań będzie skutkował podniesieniem cen żywności, migracjami ludności w 

poszukiwaniu mniej jałowych ziem, walką o zasoby, które na skutek topnienia warstw 

lodowych stają się łatwiejsze do eksploracji 

VII Festiwal Górski w Krakowie 4-6.XII.2009 

http://polskiportal.pl/?q=node/14
http://polskiportal.pl/?q=node/12
http://polskiportal.pl/?q=node/11
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Czy wiesz co oznacza kibel w górach? Albo spotkałeś się ze słowem 

szturmżarcie? A masz pojęcie z czym kojarzy się słowo buoldering? 

 

 

 
O tym wszystkim mogli posłuchać ci, którzy wybrali się na trzydniowy górski festiwal do 

Krakowa. Mogli również pooglądać oraz poznać motywy ludzi, które zadecydowały o tym, że 

ci świadomie związali się z górami. 

 

Wystąpił m.in. mieszkający od 20 lat w Calgary Rafał Sławiński - fizyk, na codzień 

pracownik akademicki w kanadyjskiej uczelni a z zamiłowania wspinacz w Górach 

Skalistych. Opowiedział o swojej niemal perwersyjnej miłości do wspinaczki zimowej w 

lodzie i tzw. drytoolowej. Góry Skaliste stały się miejscem gdzie 

zdobył pierwsze doświadczenia a dzięki nim mógł wyruszyć na wyprawę na Alaskę i później 

do Pakistanu. 

 

 

W jednym z wyświetlanych filmów wzruszający był moment kiedy najlepsza polska 

himalaistka - Kinga Baranowskiej będąc już na szczycie Kangchendzöngi dedykowała swoje 
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wejście Wandzie Rutkiewicz. Kangchendzönga to góra, która nie lubi kobiet, ale Kinga 

wspięła się na jej szczyt.Rozrzedzone powietrze i grupka ludzi, która bez tlenu zmagała się z 

przyrodą musiała 

walczyć także ze swoją słabością i postępującym obrzękiem mózgu Himalaiści nie używali 

tlenu. 

 
 

 
Bouldering to wspinaczka sportowa na sztucznej ścianie, w której przed oczami uczestników 

festiwalu wystąpiło 

6 kobiet i 6 mężczyzn reprezentujących różne kluby wspinaczkowe z kraju. 
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Podczas prezentacji Waldemara Niemca - na codzień instruktora alpinizmu oraz Tomasza 

Nędzyńskiego – przewodnika tatrzańskiego z Hali Gąsienicowej w Tatrach uczestnicy 

festiwalu usłyszeli o sztuce planowania podczas wyjścia w góry. Dowiedzieli się jakie 

wyposażenie i sprzęt jest najważniejszy: latarka czołówka (wraz za zapasem baterii), ciepłe 

ubraniem, folii NRC i jedzenie zwane czasem szturmżarciem. 

Obaj wskazali co zrobić aby się przygotować do nieplanowanego noclegu w górach czyli 

kibla. 

Omówili wszystkie możliwe sposoby przeczekania nocy od jamy, poprzez namiot i 

schronisko górskie. Jak się okazało 

schronisko schronisku nie równe. Ponadto można było usłyszeć, że etos ratowników górskich, 

którzy niezależnie od pogody wyruszają na ratunek jest typowy m.in. dla Polaków i naszych 

południowych sąsiadów, ale już 

nie we Francji czy we Włoszech. Tam kiedy dochodzi do wypadku a zagrożenie jest zbyt 

wielkie ratownicy pozostają w bazie i czekają na poprawę pogody. 

 

Ciekawym wystąpieniem było stowarzyszenie naszeskaly.pl, które walczy o zachowanie 

miejsc wspinaczkowych w Polsce. W kraju wspina się od 50 do 70 tysięcy ludzi. Na skutek 

regulacji unijnych i przejścia części terenów w ręce prywatne ubywa miejsc gdzie można się 

bez przeszkód wspinać. 
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Z faktu odbywania się festiwalu skorzystało wielu wystawców i producentów odzieży 

outdorowej. 

 

 

 

Wystąpienia prelegentów było przerywane sesjami filmowymi na których zaprezentowano 

m.in. pasjonatów freerajdingu – zjazdu na nartach po zboczu góry oraz speedrajdingu – 

zjazdu wspomaganym czymś w rodzaju skrzyżowania lotni ze spadochronem. 

 

Beata Pawlikowska zaprezentowała swoją najnowszą 

książkę 

27 listopada w Klubie Podróżnika przy ulicy Chłodnej w Warszawie odbyło się spotkanie z 

autorką książki pt. „W Dżungli Niepewności” Beatą Pawlikowską. Była to już trzecia z kolei 
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pozycja, która ukazała się po powieściach: W Dżungli Miłości i W Dżungli Życia. Rozmowę 

z Beatą Pawlikowską prowadził Tomasz Raczek. 

 

Jak opowiedziała autorka „Dżungla Niepewności” powstała m.in. na podstawie wymiany 

korespondencji e-mailowej z Moniką, która na co dzień mieszka w Szczecinie. Pewnego razu 

Beata Pawlikowska otrzymała e-maila od młodej dziewczyny mieszkającej na północy Polski. 

Po pierwszym był drugi, trzeci, dziesiąty, czterdziesty itd. Okazało się, jak wyjaśniła autorka, 

że w pytaniach, które otrzymywała od Szczecinianki, odnalazła samą siebie sprzed wielu lat. 

„Każdy z nas” – usłyszeliśmy - „powinien zmierzyć się z samym sobą, musi siebie 

zaakceptować i zaprzyjaźnić się z samym sobą” Życie przypomina trochę długi marsz przez 

dżunglę, a jeszcze lepiej spływ kajakiem po jednej z rzek. Czasem trzeba wiosłować ponad 10 

godzin. Ręce omdlewają z wysiłku, na skórze pojawiają się bąble. Musimy pokonać jakąś 

konkretną odległość w ciągu dnia i albo tak będziemy traktować swoje życie jako ciągłe 

zmaganie się ze sobą, albo usiądziemy na brzegu użalając się, że mamy tylko jedno wiosło.” 

„W Dżungli Niepewności” to książka przede wszystkim o życiu, ale jak uważa autorka nie 

tylko skierowana do żeńskiej grypy czytelników. Niezależnie od płci mamy podobne 

problemy i podobnie musimy zadbać o siebie, być po trochę egoistami bo nikt za nas nie 

podejmie wysiłku i nikt nie zrealizuje marzeń. Książka pt. „W Dżungli Niepewności” Beaty 

Pawlikowskiej jest dostępna m.in. w salonach Empiku w cenie 32,49 zł. 

Warto na bieżąco śledzić stronę Klubu Podróżnika: http://www.klubpodroznik.pl/ na której 

znajdziemy informacje na temat aktualnych spotkań. 

 

Komentarz: Nie przeczytałem jeszcze żadnej z książek autorki. Znam panią Beatę z audycji 

radiowej Trójki, w którym opowiadała o swoich podróżach i swojej filozofii życia. Rzeczą 

niezmiernie ciekawą u autorki książki pt. „W dżungli Niepewności” jest odniesienie 

doświadczeń wynikających z podróży do życia na co dzień. Beata Pawlikowska nie traktuje 

podróży jako ucieczki od rzeczywistości, chociaż wskazuje na to jak ważne jest dla człowieka 

odłączenie się przynajmniej chwilowe od komputera, komórki, e-maila, ale jako zmienianie 

człowieka na lepsze, poznawanie własnych słabości. Podróże zmieniają, uczą pokory i 

wyciągają na powierzchnię każdego z nas co najlepsze. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.klubpodroznik.pl/
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