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22 luty (środa) - 28 luty (piątek) 2014 

28.II 

USA, Raport w sprawie przestrzegania praw człowieka 

 

Powstał globalny raport dotyczący łamania praw ludzi ze szczególnym 

zwróceniem uwagi m.in. na Syrię. 

 

Prezentując jego treść USA wskazuje na okrucieństwa, które mają miejsce  

podczas trwającego 3 lata konfliktu. 

 

Jednym z wielu horrorów wojennych był atak chemiczny, który pochłonął 1429  

ofiar. 

 

W rocznym przeglądzie zwrócono również uwagę na wzmożone represje stosowane  

Względem protestantów jak również cywilnych grup społecznych. 

 

Raport wskazuje na stosowanie represji w stosunku do dysydentów na 

Ukrainie, Wenezueli, Turcji i Chinach w 2013 r. Krytyce poddano m.in. 

byłego prezydenta Egiptu Mohammeda Morsi jak również stosowanie siły wobec 

protestujących na Białorusi czy uwięzienie przez Turcję 73 dziennikarzy. 

 

Przegląd znany jako Raport w sprawie przestrzegania praw człowieka w  

poszczególnych krajach (Country Reports on Human Rights Practices) zawiera  

listę zarzutów w stosunku do krajów w każdym zakątku �świata. 

 

Najbardziej potępia się w nim rząd Syrii gdzie zginęło ponad 100 000 ludzi 

a  miliony zostały zmuszone do opuszczenia domów począwszy od marca 2011 

roku. 

 

Raport określa atak przy użyciu broni chemicznej 21 sierpnia 2013 na miasto  

Ghouta - rolniczy teren otaczający Damaszek jako jeden z „wielu horrorów  

podczas trwającej wojny domowej przepełnionej niezliczonymi zbrodniami  

przeciwko ludzkości od stosowania tortur oraz  zabójstwom więźniów aż po  

stosowanie wobec ludności cywilnej bomb beczkowych oraz pocisków Scud". 

 

(ź) 

 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-26377552 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-26377552
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UKRAINA, Lotnisko na Krymie zostało zajęte 

 

Minister spraw wewnętrznych poinformował, że siły rosyjskie zajęły lotnisko 

w  Sewastopolu. 

 

Arsen Avakov nazwał to „zbrojną inwazją". 

 

Uzbrojeni ludzie w piątek zajęli również lotnisko w Simferopolu. 

 

Po pojawieniu się w Rosji Wiktor Janukowycz przygotowuje konferencję 

prasową twierdząc, że jest ciągle prezydentem Ukrainy. 

 

Według Avakova uzbrojeni ludzie, są żołnierzami rosyjskimi, którzy przybyli 

w piątek rano do Sewastopola na lotnisko wojskowe znajdujące się w pobliżu  

rosyjskiej floty czarnomorskiej. 

 

Patrolują teren przy wsparciu opancerzonych pojazdów, ale wojsko Ukrainy i  

straż przygraniczna pozostaje w koszarach - powiedział Avakov. 

 

Parlament Krymu ogłosił, że 25 maja odbędzie się referendum dotyczące  

autonomii regionu. 

 

Prezydent Rosji Władymir Putin ostatniej nocy zachęcił swój rząd do 

utrzymania  relacji z Kijowem  a nawet do dołączenia wysiłków podejmowanych 

przez państwa zachodnie w celu udzielenia pomocy gospodarce Ukrainy - ale 

jednocześnie zapewnia zbuntowany rząd Krymu, że zapewni mu pomoc 

humanitarną ze strony Rosji.  

 

(ź) 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-26379722 

 

27.II 

 

UKRAINA, Uzbrojeni ludzie zajęli budynki rządowe na Krymie 

 

Ukraińskie siły bezpieczeństwa otoczyły kordonem 2 budynki rządowe, które  

zajęli uzbrojeni ludzie. 

 

W mieście Simferopol na dwa budynki wciągnięto rosyjską flagę. 

 

W �środę w mieście doszło do konfrontacji pomiędzy prorosyjskimi 

separatystami a zwolennikami  nowych władz w kraju. 

 

Tymczasem Rosja ogłosiła drugi dzień ćwiczeń wojskowych informując, że jej  

myśliwce są „w stanie podwyższonej gotowości". 

 

Minister obrony narodowej powiedział agencji Interfax, że w rejonach  

przygranicznych odbywają się ciągłe patrole lotnicze. 

 

W �środę prezydent Putin ogłosił stan podwyższonej gotowości dla wojsk w  

�środkowej i zachodniej Rosji w pobliżu granicy z Ukrainą. 

 

Prezydent Ukrainy Olexander Turchynov  ostrzegł Rosję przed „wojkową  

agresją" na Krymie i zalecił, aby personel bazy pozostał na miejscu. 

 

Stany Zjednoczone ostrzegły Rosję przed wojskową interwencją na Ukrainie. 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-26379722
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Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy Anatoliy Mohylyov powiedział lokalnej  

stacji telewizyjnej, że budynki rządowe zostały otoczone, aby zapobiec  

rozlewowi krwi. 

Dodał, że zajęcie budynków to robota „prowokatorów". 

 

Ludzie, którzy zajęli budynki rządowe nie postawili żądań ani nie wydali  

żadnego oświadczenia. Wystawili tylko napis na którym pisze" "Krym  

należy do Rosji". 

 

Krym jest w większości zamieszkiwany przez Rosjan. Został przekazany 

Ukrainie przez Rosję w 1954 roku. 

 

Ukraińcy lojalni stolicy i Tatarzy, których niechęć do Rosji wywodzi się od  

czasów II wojny �światowej i deportacji ich przez Stalina - stworzyli 

sojusz skierowany przeciwko Moskwie. 

 

W memorandum podpisanym w 1994 roku Rosja wraz ze Stanami Zjednoczonymi, 

Wielką Brytanią i Francją zagwarantowała integralność terytorialną Ukrainy. 

(ź) 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-26364891 

 

26.II 

 

UKRAINA,USA - Ukraina nie znalazła się pomiędzy walczącym Wschodem i 

Zachodem -powiedział amerykański sekretarz stanu John Kerry 

 

Wezwał jednocześnie wszystkie kraje do współpracy, aby przywrócić 

stabilizację na Ukrainie. 

 

Nowo powstający rząd napotyka na opozycję ze strony tych regionów kraju 

gdzie znajduje się mniejszo�c rosyjska. 

 

Minister spraw zagranicznych Rosji Sergei Lavrov zapowiedział, że ze strony  

jego kraju będzie kontynuowana „polityka nie interweniowania". 

 

We wtorek Kerry spotkał się w Waszyngtonie z brytyjskim Ministrem do spraw  

zagranicznych Wiliammem Hague, aby przedyskutować sytuację na Ukrainie. 

 

Tymczasowy prezydent Ukrainy Olexander Turchynov wyraził zaniepokojenie tym 

co określił jako zagrożenie tendencjami separatystycznymi  na skutek 

odsunięcia Janukowycza. 

Przemawiając w parlamencie uznał, że chciałby przedyskutować ryzyko 

odłączenie  od kraju regionów, w których zamieszkuje liczna mniejszość 

rosyjska. 

 

Wielu rosyjskojęzycznych mieszkańców Ukrainy na wschodzie i południu  

protestowało przeciwko krokom podjętym przez nowe tymczasowe władze. 

 

W Sewastopolu na Krymie we wtorek na budynku rządowym zamieniono flagę z  

Ukraińskiej na rosyjską. 

 

W �środę ukraiński minister spraw wewnętrznych Arsen Avakov wygłosił 

krótkie oświadczenie, w którym oznajmił, że podpisał rozporządzenie  o 

rozwiązaniu policji Berkut. 

 

Parlament w Kijowie wydłużył czas formowania się rządu jedności do 

czwartku. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-26364891
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Rosja jest przeciwna zmianom, które zachodzą na Ukrainie. Premier Dymitr  

Miedwiediew powiedział w poniedziałek, że za utworzeniem nowego rządu kryje  

się „zbrojny bunt". 

 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26347042 

 

25.II 

UKRAINA, Tymczasowy prezydent Olexander Turchynov jest gotowy do  

skompletowania rządu 

 

Byłemu prezydentowi Wiktorowi Janukowyczowi grozi areszt. 

 

Minister spraw wewnętrznych Arsen Avakov powiedział, że został on wraz z  

innymi urzędnikami oskarżony o „masowe morderstwo mieszkańców". 

 

Janukowycz ostatni raz był widziany w Balaklava na Krymie.  

 

Angielscy �śledczy powiedzieli BBC, że pracują nad tym aby pomóc w 

ustaleniu kto był odpowiedzialny za najbardziej krwawe zdarzenia  w miniony 

czwartek. 

 

Zapowiedzieli, że zbierają dowody, które mogą być wykorzystane aby skazać  

podejrzanych. 

 

Nie zgodzili się na ujawnienie swojej tożsamo�ci oraz nie powiedzieli kto  

zlecił im to zadanie, twierdząc, że sprawa jest bardzo delikatna pod 

względem politycznym. 

 

Turchynov zapowiedział, że jego koalicja będzie „rządem ludzi". 

 

Jego sprzymierzeniec była premier Julia Tymoszenko, która została zwolniona 

z więzienia wykluczyła możliwośc, że zostanie premierem. Ale jej rzecznik  

powiedział, że jeszcze nie zdecydowała się czy będzie kandydować w wyborach  

prezydenckich.  

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26333587 

 

WŁOCHY, Nowo zaprzysiężony premier Matteo Renzi zapowiada wprowadzenie  

radykalnych zmian 

 

Dotyczy to cięć w podatkach, zmian w prawie wyborczym oraz inwestycji w 

nowe miejsca pracy aby wzmocnić włoską gospodarkę. 

 

Partia Demokratyczna  zapowiedziała, że chce również zniesienie  izby 

wyższej parlamentu. 

We wtorek Senat przegłosował wotum zaufania dla nowej koalicji stosunkiem  

głosów 169 za i 139 przeciw. 

 

Koalicja musi również otrzymać wotum zaufania w izbie niższej gdzie Partia  

Demokratyczna ma znaczną większość. 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26347042
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26333587
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W skład rządu wchodzi 16 osób. Połowę stanowisk zajmują kobiety a 

przeciętny wiek ministrów wynosi 48 lat i jest najmłodszym rządem w 

historii kraju. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26325490 

 

 

KOREA PŁD., Łódź� patrolowa Korei Północnej kilkakrotnie w poniedziałek  

naruszyła wody terytorialne, informują władze w Seulu 

 

Okręt pozostał kilka godzin po przekroczeniu granicy morskiej zanim 

zawrócił na skutek ponawianych ostrzeżeń ze strony południowej. 

 

Incydent miał miejsce podczas trwania manewrów wojskowych pomiędzy Koreą  

Południową a Stanami Zjednoczonymi. 

 

W 2010 roku okręt południowokoreański zatonął wraz z 46 marynarzami na  

pokładzie. Południowa Korea oskarżyła Północną o storpedowanie przy czym  

Pyongyang zaprzeczył temu. 

 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-26333574 

 

24.II 

UKRAINA, Rosja odwołuje swojego ambasadora 

 

Tłumaczy to pogorszeniem sytuacji w kraju. 

Moskwa potępiła usunięcie prezydenta Janukowycza, który został odsunięty 

przez  parlament w niedzielę. 

 

Nowo wybrany tymczasowy prezydent Aleksander Turchynov zapowiedział, że 

teraz Ukraina skupi się na bliżej integracji z UE. 

 

Szefowa polityki UE Catherine Ashton ma przybyć do Kijowa aby 

przedyskutować poparcie UE „dla rozwiązania politycznego kryzysu i podjęcia 

kroków w celu stabilizacji sytuacji gospodarczej". 

 

Rosja wytłumaczyła odwołanie ambasadora Mikhaila Zurabova w celu podjęcia  

konsultacji. 

 

Nastąpiło to po tym kiedy Aleksander Turchynov bliki  współpracownik  byłej  

premier Juli Tymoszenko wystąpił publicznie w telewizji po wskazaniu go 

jako kandydata na tymczasowego prezydenta. 

 

Zapowiedział, że do wtorku zostanie utworzony rząd jedności. 

 

Moskwa obiecała wsparcie dla Ukrainy w wysoko�ci 15 miliardów dolarów. Było 

to spostrzegane jako nagroda dla prezydenta Janukowycza, który nie podpisał 

umowy z UE. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26325490
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-26333574
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Teraz istnieją obawy, że Moskwa wycofa się z tej pomocy. 

 

Rosyjski minister finansów Anton Siluanov pozostawia kwestię czy Rosja 

wypłaci Ukrainie kolejną transzę w wysokości 2 miliardów jako otwartą. 

 

Brytyjski Kanclerz Skarbu Geroge Osborn zapowiedział, że UK jest gotowe  

wesprzeć finansowo Ukrainę przy pomocy organizacji międzynarodowych takich 

jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 

 

W dalszym ciągu nie wiadomo gdzie przebywa prezydent Janukowycz. Mówi się o  

Doniecku albo Sewastopolu na półwyspie Krymskim. Niepotwierdzone informacje  

mówią, że chciał wyjechać do Rosji, ale został zatrzymany. 

 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26318816 

 

 

 

KOREA PŁD., Manewry amerykańsko-koreańskie rozpoczęły się 

 

W tym samym czasie trwają spotkanie rodzin dwóch państw koreańskich. 

 

Ćwiczenia potrwają do 18 kwietnia. 

 

Korea Północna jest przeciwna manewrom i zagroziła odwołaniem spotkań 

rodzin jeśli nie zostaną one odwołane. 

 

W ćwiczeniach wojskowych uczestniczy 12 500 amerykańskich żołnierzy. 

 

Rok temu manewry obu krajów doprowadziły do napięć pomiędzy krajami.  

 

Korea Północna zagroziła wtedy atakiem jądrowym na cele w Korei Południowej 

i Stanach Zjednoczonych. 

 

Dzisiaj doszło do spotkanie rodzin. 360 mieszkańców Korei Południowej  

spotkało się ze swoimi krewnymi z Północy w kurorcie Mount Kumgang.  

Koreańczycy żyjący obecnie w dwóch oddzielnych krajach nie mieli ze sobą  

kontaktu od zakończenia wojny  1950-1953. 

 

W 2010 roku program spotkań rodzin został wstrzymany po ostrzelaniu przez  

Koreę Północną przygranicznej wyspy. 

 

Wybrani byli drugą grupą wylosowaną do spotkania rodzin.  

 

Uważa się, że jest to przejaw ocieplania stosunków pomiędzy Koreą Północną 

i Południową 

 

Przejawem tego może być również to, że Korea Południowa zaoferowała obecnie  

także pomoc północnemu sąsiadowi w walce  z wybuchem epidemii pryszczycy. 

 

Północnokoreańskie media informują o tysiącach przypadków �świń, które 

zostały zarażone. 

 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26318816
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http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-26284618 

 

23.II 

UKRAINA, Marszałek parlamentu Oleksandr Turchynov tymczasowym prezydentem 

 

Oleksandr Turchynov przejął obowiązki po odwołaniu prezydenta Wiktora  

Janukowycza w niedzielę. 

Zapowiedział utworzenie rządu oraz, że wznowi rozmowy z UE w celu 

zacieśnienia relacji. 

 

Opowiedział się za otwartym dialogiem z Moskwą  tak długo jak ta będzie  

respektować wybór Ukrainy jeśli chodzi o Europę. 

 

Tymczasem zwolniona z więzienia Julia Tymoszenko wykluczyła, że ponownie  

zostanie premierem. 

 

Jej zwolnienie było jednym z warunków postanowień traktatu UE - Ukraina, 

który Janukowycz odrzucił. 

 

Na Placu Niepodległości w Kijowie ciągle pozostają tysiące ludzi. 

 

Ministerstwo zdrowia podało, że ostatni bilans to 88 ofiar od 18 lutego. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26312008 

 

22.II 

UKRAINA, Parlament zagłosował za usunięciem prezydenta Wiktora Janukowycza  

oraz za przeprowadzeniem przyśpieszonych wyborów 25 maja 

 

Za pozbawieniem funkcji prezydenta zagłosowało 328 deputowanych 

 

W przemówieniu telewizyjnym jeszcze zanim głosowanie się odbyło Witor  

Janukowycz uznał to za „zamach stanu". 

 

Tymczasem zwolniono Julię Tymoszenko, która była przetrzymywana w 

Charkowie, skąd poleciała do Kijowa gdzie przemówiła do demonstrantów. 

 

Doszło do tego na skutek głosowania w parlamencie w piątek. 

 

Poprzednio w 2011 roku została skazana na 7 lat pozbawienia wolno�ci po  

kontrowersyjnym wyroku dotyczącym jej decyzji, które podejmowała kiedy była  

premierem. 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26304842 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-26284618
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26312008
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26304842
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UKRAINA, Była premier Julia Tymoszenko wzywa do nie zaprzestania protestów 

 

Tymoszenko, która przybyła na Plac Niepodległości z powodu urazu pleców z  

wózka inwalidzkiego przemawiała do demonstrantów. 

 

„Dopóki nie skończycie tego co zaczęli�cie... nikt nie ma prawa  

odejść" - powiedziała 

 

„Jesteście bohaterami. Ponieważ nikt ...nie dokonał tego co wy.  

zniszczyliście tego raka, ten nowotwór"- mówiła. 

 

Zdaniem Davida Sterna BBC Tymoszenko nie ma powszechnego poparcia wśród 

opozycji. 

 

Zanim została uwięziona w 2011 roku jej notowania popularności spadały i 

wielu Ukraińców oskarżało ją o wywołanie chaosu tuż po zakończeniu 

Pomarańczowej Rewolucji. 

Uważano ją jako członka skorumpowanej elity ukraińskiej. 

 

Teraz kiedy pojawiła się na scenie dziesiątki ludzi odeszły z niesmakiem   

poinformował Tim Wilcox z Placu Niepodległości. 

 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26306511 

 

WATYKAN, Podczas ceremonii w  papież Franciszek mianował 19 kardynałów 

 

Były papież Benedykt XVI, który rok temu odszedł na emeryturę był obecny na  

ceremonii w Bazylice �w. Piotra. 

 

Nowi kardynałowie podczas uroczysto�ci, zwanej konsystorzem,  która 

odbywała się zgodnie ze starożytną tradycją po łacinie, otrzymywali 

czerwoną szatę i kapelusz. 

 

Jeden po drugim klękali przed papieżem i ten wręczał im złoty pierścień -  

symbol nowej funkcji. 

 

16 spośród nowych kardynałów ma mniej niż 80 lat. Reprezentują 15 krajów 

m.in. takich jak Hiszpanię, Włochu czy Niemcy. 

 

(ź) 

 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26301947 

 

 

WŁOCHY,Rzym - Ceremonia zaprzysiężenia nowego premiera 

 

39 letni Matteo Renzi będzie najmłodszym premierem w historii kraju. 

 

Zdobył popularność jako burmistrz Florencji ale nigdy nie został wybrany do  

Parlamentu i nie pełnił też żądnej funkcji w rządzie. 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26306511
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26301947
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Zanim Renzi zacznie sprawować urząd jego nowy rząd musi uzyskać wotum 

zaufania w parlamencie w poniedziałek. 

 

W piątek nowy premier formalnie zgodziła stanąć na czele nowego rządu oraz  

Przedstawił jego skład. 

 

Uroczystość zaprzysiężenia miała miejsce w sobotę w pałacu prezydenckim w  

Rzymie. Ślubowanie odbyło się przed prezydentem Giorgio Napolitano. 

 

Enrico Letta były premier i kolega partyjny Matteo Renzi stracił swój urząd 

po głosowaniu podczas zjazdu partii 13 lutego. 

 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26301943 

 

15 luty (sobota) – 21 luty(piątek) 2014 

 

21.II 

 

UKRAINA, Prezydent zapowiada zawarcie układu pokojowego z protestującymi 

 

Po całonocnych rozmowach przy mediacji ministrów spraw zagranicznych UE 

Wiktor Janukowycz osiągnął porozumienie z opozycją, dzięki, któremu będzie 

można zakończyć kryzys. 

 

Nie ciągle potwierdzenia ze strony opozycji. 

 

Protestujący i policja ciągle jest w gotowości dzień po tym jak dziesiątki  

ludzi zginęły w starciach. 

 

Polski premier Donald Tusk powiedział, że Wiktor Janukowycz zgadza się na  

Przeprowadzenie wcześniejszych wyborów, co jest jednym z głównych żądań 

opozycji. 

 

Wideo ze starć pokazuje protestujących, którzy idą naprzeciw policji  

pomimo, że ci strzelają do  nich. 

 

Policjanci strzeli również do tych, którzy chcieli pomóc rannym kolegom. 

 

Część z protestujących była uzbrojona w strzelby myśliwski a niektórzy 

rzucali koktajle Mołotowa. 

 

Sesja parlamentu odbyła się przy udziale 239 deputowanych z 450, przede  

wszystkim należących do partii opozycyjnych. 

 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26301943
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http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26284505 

 

STANY ZJEDNOCZONE, Prezydent Obama przyjmie Dalaj Lamę w Białym Domu 

 

Duchowy przywódca Tybetu, przybędzie w piątek informują urzędnicy 

amerykańscy. 

 

Chiny nalegają oby spotkanie zostało odwołane gdyż może poważnie  

"pogorszyć amerykańsko-chińskie stosunki". 

 

Chiny uważają Dlaj Lamę za separatystę, podczas gdy on sam zabiega o 

większą autonomię dla Tybetu a nie niepodległość. 

 

Urzędnicy informują, że USA nie wspiera Tybetu, ale martwi się o  

przestrzeganie praw człowieka w Chinach. 

 

Ostatni raz Dalaj Lama spotkał się z Obamą w 2011 roku co bardzo 

rozzłościło Chiny. 

 

Tybet ma Chinach status autonomicznego regionu. 

Chiny są oskarżane o represjonowanie wolno�ci politycznej i religijnej w  

Tybecie. 

Beijing odrzuca oskarżenie twierdząc, że rozwój ekonomiczny przyczynił się 

do poprawy życia Tybetańczyków. 

 

W ostatnich latach ponad 11o rdzennych Tybetańczyków w większo�ci młodych  

mnichów i zakonnic żyjących poza Tybetem podpaliło się na znak protestu  

przeciwko rządom Chin. 

 

Chiński rząd oskarża Dalaj Lamę o odpowiedzialność za zorganizowanie tych  

protestów. On sam temu zaprzecza. 

 

W 1959 roku kiedy oddziały chińskie stłumiły próbę powstania w Tybecie  

Dalej  

Lama wyjechał do Indii. Opowiada się za „drogą �środka” w kontaktach z  

Chinami wybierając autonomię ale nie niepodległość. 

 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-26271596 

 

20.II 

UKRAINA, Pomimo uzgodnienia zawieszenia broni w Kijowie ciągle trwają walki 

pomiędzy protestującymi a policją  

 

Demonstranci rzucają koktajle Mołotowa i petardy a policja używa armatek 

wodnych. 

 

Do ostatnich starć doszło kiedy trzej ministrowie UE zawiesili rozmowy z 

rządem aby przedyskutować wprowadzenie sankcji. 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26284505
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-26271596
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Pomimo porozumienia i zgody na przerwanie walk do której doszło w nocy w 

środę wskutek rozmów liderów opozycji i prezydenta Janukowycza wokół obozu 

na Majdanie cięgle płonie ogień. 

 

Czwartek został ogłoszony dniem żałoby. 

 

Prezydent Janukowycz zwolnił dowódcę sił zbrojnych generała Volodymyr 

Zamana powołując na jego miejsce dowódcę marynarki wojennej admirała Yuriya 

Ilyina. 

 

W czwartek rano z prezydentem Janukowyczem mają spotkać się ministrowie 

spraw zagranicznych: Polski Radosław Sikorski, Niemiec Frank-Walter 

Steinmeier, Francji Laurent Fabius. 

 

Ministrowie odbędą również niezależne rozmowy z opozycją. 

Następnie polecą do Brukseli na spotkanie z szefową polityki zagranicznej 

EU - Catherine Aston oraz innymi ministrami spraw zagranicznych UE. 

 

Będą rozważać wprowadzenie sankcji, które będą dotyczyły zakazu sprzedaży 

wyposażenia, które mogłoby być użyte do wewnętrznych represji. 

 

Tymczasem Stany Zjednoczone ogłosiły, że wstrzymały wizy dla 20 członków 

rządu ukraińskiego. 

 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26268620 

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-26261303 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-tote-bei-neuen-krawallen-in-kiew-nach-bruch-

der-waffenruhe-a-954583.html 

 

 

KOREA PÓŁNOCNA, Ponad 100 mieszkańców Korei Południowej przybyło do Korei 

północnej aby spotkać się ze swoimi bliskimi 

 

Spotkanie rodzin potrwa od 20 do 25 lutego. 

Zostało zorganizowane dla rodzin rozdzielonych w wyniku wojny koreańskiej.  

Członkowie rodzin nie widzieli się ze sobą przez kilka dekad. 

 

Manewry wojskowe pomiędzy Koreą Południową a Stanami Zjednoczonymi odbędą 

się w poniedziałek. 

W czwartek 82 dwóch mieszkańców Korei Południowej w towarzystwie 58 

członków rodzin wyjechało autobusem do Korei Północnej. 

 

Kilkanaście spośród nich jest na wózkach a 2 osoby ze względu na 

konieczność pomocy medycznej pojechało karetkami. 

 

Dla swoich bliskich wiozą prezenty takie jak ubrania, lekarstwa żywność. 

 

Osobom z Korei Północnej poradzono, aby nie poruszały tematów politycznych 

ze swoimi bliskimi z południa. 

 

Wojna koreańska zakończyła się rozejmem i do tej pory nie ma komunikacji 

pomiędzy mieszkańcami 

północy i południa. 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-tote-bei-neuen-krawallen-in-kiew-nach-bruch-der-waffenruhe-a-954583.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-tote-bei-neuen-krawallen-in-kiew-nach-bruch-der-waffenruhe-a-954583.html
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Na spotkania rodzin oczekuje 72 000 mieszkańców Korei Południowej. Prawie 

połowa z nich ma 80 lat.   

 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-26252563 

 

JAPONIA, Z Elektrowni atomowej Fukushima wyciekła radioaktywna woda 

 

W przybliżeniu 100 ton radioaktywnej wody wyciekło ze zbiornika służącego 

do jej składowania podało Tokyo Electric (Tepaco). Tepaco informuje, że 

doszło do tego przez przypadek na skutek 

otwarcia zaworu. Nie ma prawdopodobieństwa, że woda dostanie się do oceanu. 

 

Elektrownia została uszkodzona na skutek trzęsienia ziemia i fal tsunami 11 

marca 2011 roku. 

 

Fale zniszczyły system chłodzenia reaktorów powodując stopienie trzech z 

nich. 

 

Od tego czasu było wiele problemów związanych między innymi z wyciekami 

oraz odcięciem zasilania. 

 

Obecny wyciek jest najpoważniejszy od sierpnia kiedy z elektrowni wyciekło 

300 ton wody. 

Poziom napromieniowania w tym wypadku wynosi 230 bekerelów  (Bq) na 1 litr 

 

Zgodnie z zaleceniami WHO nie powinno się pić wody, która ma więcej niż 10 

Bq/1 litr. 

 

Woda w elektrowni jest odpowiedzialna za chłodzenie reaktorów jednak 

pozostałe po tym olbrzymie ilości radioaktywnej cieczy muszą być 

przechowywane w bezpieczny sposób 

 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-26254140 

 

19.II 

UKRAINA, Policja zaatakowała obóz protestantów w Kijowie 

 

W stolicy kraju doszło do największej eskalacji konfliktu od kiedy 

rozpoczęły się protesty. 

 

Zginęło co najmniej 25 osób informuje ministerstwo zdrowia. Pośród zabitych 

jest 9 policjantów i dziennikarz. Są też setki rannych.  

Po niepowodzeniu w nocnych rozmowach z liderami opozycji prezydent 

Janukowycz oskarżył ich o przemoc i „przekroczenie linii poprzez wezwanie 

ludzi do walki". 

Jego zdaniem „Nie jest za późno aby zakończyć konflikt" 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-26254140
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Policja rozpoczęła atak  na Majdan (Plac niepodległości) krótko po 4:00 

czasu lokalnego (02:00 GMT). Podpalono kilka namiotów oraz użyto armatek 

wodnych. 

 

Korespondent BBC informuje, że policja zajęła  część placu po raz pierwszy 

od grudnia. 

 

Obecnie dochodzi do eksplozji, ciągle płoną wielkie opony. 

 

Siły bezpieczeństwa dały protestującym termin do godziny 18.00 we wtorek 

aby opuścić plac. 

Po tym terminie wkroczyły oddziały policji wraz z pojazdem opancerzonym. 

Zaczęto demontować barykady a w kierunku protestantów wystrzelono granaty 

hukowe i użyto armatki wodnej. 

 

Protestujący nie  ustąpili i zaczęli obrzucać policjantów zza płonących 

opon. 

 

Liderzy protestujących wezwali do oporu i wezwali wszystkich Ukraińców do 

przybycia na plac. 

 

„To jest wyspa wolności i będziemy jej bronić”  - powiedział Witalij 

Kliczko lider Partii Udar. 

 

Korespondenci twierdzą, że nie widomo co wywołało ostanie starcia gdyż 

obydwie strony konfliktu wzajemnie się obwiniają. 

 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26244542 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26252679 

 

 

18.II 

AUSTRIA, W Wiedniu rozpoczynają się rozmowy przy udziale Iranu i 6 państw 

na temat kontrowersyjnego programu atomowego 

 

Są one wynikiem zgody Iranu na zaprzestania wzbogacania Iranu. Jest to 

również krok w kierunku ograniczenia sankcji ekonomicznych nałożonych na 

Teheran. 

 

Państwa zachodnie podejrzewają, że Iran przygotowuje się do budowy głowic 

jądrowych przy czym władze kraju zaprzeczają twierdząc, że program atomowy 

ma służyć wyłącznie celom pokojowym. 

 

Teheran chce, aby program był kontynuowany i żeby zdjęto nałożone na niego 

sankcje. 

 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-26236281 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26252679
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UKRAINA, Opozycja chce, aby w parlamencie odbyło się głosowanie zmieniające 

konstytucję 

 

Przeciwnicy prezydenta Janukowycza chcą, aby ograniczono jego władzę. 

 

W przeciwnym razie ponownie może dojść do masowych protestów. 

 

Zwolennicy prezydenta, którzy mają większość w parlamencie sprzeciwiają 

się, aby powrócić do konstytucji z 2004 roku. 

 

Tymczasem minister finansów Rosji Anton Siluanov powiedział, że Moskwa 

przekaże Ukrainie nową transzę obiecanej pomocy czyli 2 miliardy dolarów 

(całość wynosi 15 miliardów dolarów). 

 

Do tej pory Ukraina otrzymała od Rosji już 3 miliardy dolarów. 

 

Moskwa chce aby Ukraina przyłączyła się do związku na którego czele stoi 

Rosja, a którego członkami są już Białoruś i Kazachstan. 

 

Zarówno UE jak i Rosja wzajemnie się oskarżają o mieszanie się w wewnętrzne 

sprawy Ukrainy. 

 

Gdyby doszło do zmian w konstytucji oznaczałaby to, że parlament a nie 

prezydent wybierałby premiera i większość członków gabinetu podobnie jak 

regionalnych reprezentantów rządu. 

 

Doprowadziłoby to również do przyśpieszonych wyborów prezydenckich - 

głównego żądania wysuwanego przez opozycję. 

 

Przeciwnicy rządu planują organizację marszu na parlament aby zmiany, 

których się domagają zostały wprowadzone w życie. 

 

Budynek parlamentu oraz główne budynki rządowe są strzeżone przez policję 

gdyż istnieje obawa, że może dojść do zamieszek. 

 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26236860 

 

17.II 

WŁOCHY, Burmistrz Florencji, Matteo Renzi przybył do pałacu prezydenckiego 

 

Prawdopodobnie zostanie on poproszony o utworzenie nowego rządu. 

 

Następuje to po rezygnacji Enrico Letta w piątek kiedy został on odsunięty 

na skutek głosowania zorganizowanego z inicjatywy Renzi podczas spotkania  

członków Partii Demokratycznej. 

 

Prezydent Giorgio Napolitano w miniony weekend odbył rozmowy z przywódcami 

politycznymi w celu wyłonienia nowego premiera. 

 

Jeśli Renzi zostanie nominowany będzie najmłodszym włoskim premierem. 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26236860
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Renzi doprowadził do rezygnacji Lettę oskarżając go o nie wywiązanie się z 

obietnic wprowadzenia reform na skutek  skorumpowanej i nieudolnej 

biurokracji. 

 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26222179 

 

 

UKRAINA, Amnestia wchodzi w życie 

 

Po wycofaniu się protestujących z zajmowanych budynków rządowych amnestia 

zaczyna obowiązywać. 

 

Na stronie rządowej pojawiła się informacja, że zarzuty w stosunku do 

protestujących zostaną cofnięte po tym kiedy zwolniono ratusz w Kijowie 

oraz inne budynki. 

 

Jednak w centralnej części miasta ciągle istnieje miasteczko namiotowe.  

 

Część osób w dalszym ciągu nie zakończyło protestu. 

 

Poprzez wycofanie się z zajmowanych budynków protestujący wypełnili główne 

postanowienie, które umożliwiło wejście w życie ustawy o amnestii. 

 

W piątek władze zwolniły ostatnich 243 więźniów, którzy zostali aresztowani 

w czasie protestów. 

 

Amnestia nie obejmie wszystkich działaczy gdyż dotyczy tylko okresu od 27 

grudnia do 2 lutego. 

 

Niektórzy z protestujących opuszczenie budynków uważają za duży błąd 

uważając, że prezydent Janukowycz może aresztować  kolejnych 

protestujących. 

 

Witalij Kliczko uważa, że to była dobra decyzja. 

 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26220905 

16.II 

EGIPT, Adwokaci prezydenta Mohameda Morsiego opuścili proces  na  skutek 

oskarżenia ich o szpiegostwo i planowane akty terroru 

 

Proces prezydenta został odroczony do 23 lutego. 

Dla  byłego przywódcy muzułmanów przygotowano cztery odrębne rozprawy, trzy 

z nich właśnie się rozpoczęły. 

 

Morsi został przetransportowany helikopterem do budynku akademii policyjnej 

w Kairze z więzienia w Burj al-Arab gdzie do tej pory przebywał. 

 

W procesie on wraz z 35 innymi ludźmi jest oskarżony o współpracę z grupami 

libańskimi i palestyńskimi w celu przeprowadzenia ataków w Egipcie. 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26220905
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Morsi i jego obrońcy zostali umieszczeni w dźwiękoszczelnych klatkach, aby 

uniemożliwić  przerywanie podczas procesu. 

 

Sędzia sam może podjąć decyzję kiedy będzie ich można słyszeć. 

 

Na skutek oskarżenia obrońców Morsiemu zostanie przydzielona nowa grupa 

prawników. 

 

W ostatnim procesie Mosiego oskarżono o współpracę z palestyńskim Hamasem, 

libańskim Hezbollahem i irańskimi Strażnikami Rewolucji. 

 

Jeśli to zostanie mu udowodnione może spodziewać się nawet kary śmierci. 

 

Zwolennicy Morsiegu uważają, że zarówno on jak i przywódcy Bractwa 

Muzułmańskiego są ofiarami politycznie umotywowanego procesu ścigania 

przestępców. 

 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-26214732 

 

UKRAINA, Kijów Protestujący zakończyli swoją okupację ratusza i innych 

budynków rządowych 

 

Przez ponad 2 miesiące zajmowali budynki rządowe. 

 

władze obiecały, że oskarżenia zostaną cofnięte jeśli wszystkie budynki 

zostaną zwolnione do poniedziałku. 

 

Także na ulicach Kijowa protestujący częściowo rozmontowali stojące 

barykady. 

 

Opuszczenie budynków rozpoczęło się od rana w niedzielę. 

 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26215030 

15.II 

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKŃSKA, Francuscy i Afrykańscy żołnierze przejęli broń 

od oddziałów w stolicy kraju 

 

Skonfiskowano broń automatyczną, granaty, noże i amunicję. 

 

Żołnierze chcą zabezpieczyć północny region Boy Rabe, który jest bazą dla 

oddziałów anti - Balaka, które zostały utworzone jako odpowiedź na 

zabójstwa rebeliantów muzułmańskich. 

 

Teraz oskarża się ich o ataki odwetowe. 

 

Operacja nie zakończyła się pełnym sukcesem gdyż część z oddziałów odmówiła 

rozbrojenia a jeden z głównych przywódców Patrice Edouard Ngaissona zdołał 

uciec. 
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Francja zwiększyła liczbę żołnierzy o dodatkowych 400 zrekrutowanych w 

Czadzi i Gabonie. 

To podniosło liczbę biorących w operacji do 2000. 

 

Wojsko francuskie, które stacjonuje w kraju od grudnia korzysta z pomocy 

5500 żołnierzy innych krajów afrykańskich. 

 

Według ONZ 1,3 miliona ludzi (jedna czwarta całej populacji kraju) 

potrzebuje pomocy 

 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-26210193 

 

8 luty (sobota) - 14 luty (piątek) 2014 

14.II 

 

WŁOCHY, Premier skłonny ustąpić ze stanowiska 

 

Enrico Letta zapowiedział, że zrezygnuje po tym jak jego Partia 

Demokratyczna  zapowiedziała wsparcie dla nowego rządu. 

Lider partii Mateo Renzi już wcześniej na spotkaniu członków wezwał do 

zmian w  rządzie. 

 

Spekuluje się, że młodszy o 8 lat szef partii jest rywalem obecnego 

premiera  Enricco Letty i chce zająć jego miejsce. 

 

Renzi został wybrany na lidera PD w grudniu minionego roku i od tego czasu  

jego relacje z premierem są pełne napięcia. 

 

Letta nie uczestniczył w czwartkowym zebraniu członków partii podczas 

którego Renzi podziękował mu za „doskonałą pracę”, ale powiedział także, że 

kraj nie może pozostawać w „niepewności”. 

 

Powiedział także, że jego propozycja - dotycząca utworzenia nowego  rządu 

pod koniec obecnej kadencji parlamentu w 2018 roku jest sposobem na wyjście 

z "bagna". 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26181569 

 

 

SYRIA, ONZ „musi przerwać rażące gwałcenie praw człowieka” 

 

Valerie Amos szef odpowiadający za pomoc humanitarną w ONZ nalega, aby Rada  

Bezpieczeństwa podjęła natychmiast działanie, aby zezwolić na dostęp pomocy 

humanitarnej do rozdartej wojną domową Syrii. 

 

Jej zdaniem jest nie do przyjęcia, że zarówno Damaszek jak i rebelianci 

gwałcą prawo humanitarne. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-26210193
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26181569
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Rada została zablokowana jeśli chodzi o przygotowanie pomocy drogą 

powietrzną. 

 

Rozmowy pokojowe pomiędzy rządem prezydenta Assada a syryjską opozycją  

pozostają zablokowane. 

 

Biuro praw człowieka przy ONZ ostrzegło o zgromadzeniu sił rządowych wokół  

miasta Yabroud, które już jest pod ostrzałem z powietrza. 

 

Agancja od spraw uchodźców przy ONZ mówi, że przygotowuje się na falę  

uchodźców z Yabroud w pobliżu granicy z Libanem. 

 

Miasto jest ostatnim bastionem rebeliantów w górach Qalamoun w pobliżu 

granicy z Libanem. 

 

W ostatnich tygodniach walki się nasiliły gdyż obie strony chcą zdobyć  

przewagę w negocjacjach próbują zająć jak najwięcej terytorium. 

 

Tymczasem z miasta Homs do tej pory ewakuowano 1200 ludzi oraz przywieziono  

żywność i lekarstwa dla 2500 osób informuje Baroness Amos reprezentująca 

Radę Bezpieczeństwa ONZ. 

 

Przy czym uważa, że zakończone przez ONZ zawieszenie broni, które pozwoliło 

na ewakuację z oblężonego miasta nie jest rozwiązaniem na dłuższą metę. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-26183878 

13.II 

WŁOCHY, Spekuluje się, że miejsce centro-prawicowego premiera Enrico Letta  

zajmie jego rywal Matteo Renzi 

 

Matteo Renzi, 39 l. burmistrz Florencji został w grudniu przywódcą Partii  

Demokratycznej. 

 

Enrico Letta, 47 l. który w minionym roku utworzył obecną koalicję zamierza 

pozostać na stanowisku. 

 

Renzi oskarżył Lettę o brak działania jeśli chodzi o bezrobocie, które jest  

najwyższe od 40 lat i gospodarkę , która wyhamowuje o 9% w ciągu 7 lat. 

 

Chociaż premier jest bardzo uważny jeśli chodzi o wydatki publiczne nie  

potrafił jednak przeprowadzić potrzebnych reform administracyjnych i  

doprowadzić do wzrostu gospodarczego - informuje z Rzymu  Dawid Willey BBC. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26165885 

 

SYRIA, Zaostrzenie walk przy trwających jednocześnie rozmowach pokojowych 

 

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) podaje, że w ciągu minionych 

trzech tygodni codziennie ginie około 200 ludzi.  

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-26183878
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26165885
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Zarówno siły rządowe jak i rebelianci chcą uzyskać przewagę podczas trwania 

rozmów w Genewie. 

 

Od 22 stycznia w ciągu 3 tygodni zginęło 4959 ludzi podaje SOHR. Jedna 

trzecia ofiar to cywile w tym 515 osób to kobiety i dzieci. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-26166834 

12.II 

WIELKA BRYTANIA, Kolejne obszary kraju zagrożone są powodziami i silnym 

wiatrem 

 

Ponad 1000 gospodarstw zostało podtopionych w minionym tygodniu. 

 

Prognozy mówią o pogorszeniu sytuacji. Największe zagrożenie 

jest W Berkshire i Surey.  

 

Niepewna sytuacja panuje również w Somerset. 

W rejonie nadmorskim będzie silny wiatr w okolicach Lundy, Fastnet oraz  

Irish Sea. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-26148379 

 

KOREA PŁN. - KOREA PŁD., Trwają rozmowy na wysokim szczeblu 

 

Urzędnicy obu stron spotkali się po raz pierwszy od 2007 roku. 

Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Pyongyang ma miejsce w przygranicznym  

mieście Panmunjom. 

 

Nie ustanowiono terminarza zebrania, ale najprawdopodobniej będzie tam 

przedyskutowana sprawa spotkań rodzin obu krajów. 

 

w minionym tygodniu Pyongyang zagroził, że odwoła spotkanie rodzin jeśli  

dojdzie do manewrów wojskowych z udziałem USA i Korei Południowej. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-26131487 

 

SYRIA, ONZ ma nadzieję, że ewakuacja w Homs zostanie wznowiona 

 

Ewakuacja ludności z oblężonego miasta została wstrzymana. 

Ciągle są tam uwięzione setki ludzi. 

 

Od piątku po ogłoszeniu zawieszenia broni ewakuowano ponad 1100 osób. 

 

Tymczasem jest bardzo mały postęp w rozmowach pokojowych w Genewie. 

 

Zawieszenie broni zostało wydłużone do środy, ale ewakuacja ludzi odbywała 

się do wtorku i została zawieszona z powodów logistycznych informuje ONZ i  

Urzędnicy rządowi. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-26166834
http://www.bbc.co.uk/news/uk-26148379
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-26131487
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Gubernator Homs Talal Barazi powiedział, że przesłuchano 111 mężczyzn, 

których następnie zwolniono. 

190 jest ciągle przetrzymywanych w opuszczonej szkole informuje ONZ. 

 

Gubernator informuje, że zatrzymani mają dobre warunki i są bezpieczni. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-26148194 

11.II 

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, Exodus mieszkańców może doprowadzić do  

katastrofalnych sytuacji ekonomicznej kraju 

 

Organizacje udzielające pomocy ostrzegają: exodus muzułmańskich uchodźców 

może mieć bardzo niekorzystne znaczenie. 

 

Oxfam i Action Against Hunger wskazują, że mniej niż 10 hurtowni 

pozostających w stolicy rozważa możliwość opuszczenia kraju. 

Skutkiem tego rezerwy żywności skończą się a ceny wzrosną. 

 

Podczas gdy już obecnie 90% ludzi według ONZ spożywa tylko jeden posiłek 

dziennie istnieje obawa, że sytuacja pogorszy się. 

 

Walki i przemoc pomiędzy większością chrześcijańską a muzułmanami 

doprowadziły do zamachu stanu i podzieliły kraj. Dziesiątki tysięcy 

muzułmanów już opuściły kraj i skierowały  

Się do sąsiedniego Kamerunu i Czadu. 

 

Mięso już jest rzadkim towarem ponieważ tutejsi pasterze uciekli do buszu. 

Jego cena od tego czasu wzrosła dwukrotnie. 

 

Wielu muzułmanów ściganych przez chrześcijan było filarami lokalnej 

gospodarki. 

 

Około 96 % rolników nie ma ziarna uważa ONZ, miesiąc przed rozpoczęciem  

wysiewów. 

 

Sytuacja uniemożliwia wjazd do kraju setek ciężarówek z żywnością, które  

utknęły na granicy z Kamerunem ponieważ wielu kierowców boi się ataku 

uzbrojonych grup. 

 

Human Right Watch powiedziała BBC, że religijne walki mogą doprowadzić  do  

ucieczki wszystkich muzułmanów. 

 

Według dyrektora HRW Petera Bouckaerta dotknie to gospodarkę gdyż 

muzułmanie kontrolują w zasadzie cały inwentarz oraz inne dziedziny życia. 

 

Przywódca przewrotu Michel Djotodia, który został pierwszym liderem 

Muzułmanów ustąpił narzecz tymczasowego  prezydenta w celu ułatwienia 

procesu pokojowego. 

 

Pomimo tego walki, których uczestnikami są chrześcijański oddziały anti -

Balaka czy członkowie Seleka ciągle trwają nawet pomimo interwencji wojsk z 

Unii Afrykańskiej  oraz z byłej potęgi kolonialnej - Francji. 

 

Główny prokurator Międzynarodowego Trybunału (International Criminal Court)  

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-26148194
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Fatou Bensouda  rozpoczęła śledztwo w sprawie popełnienia zbrodni wojennych 

w  RŚ. 

 

Według Lekarzy Bez Granic (Medecins Sans Frontieres) w Czadzie jest już 30  

000 uchodźców a w Kamerunie 10 000. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-26130746 

 

AFGANISTAN, Polio w Kabulu - pierwsze wystąpienie choroby od 2001 roku 

 

W stolicy kraju u kilkuletniej dziewczynki zdiagnozowano przypadek polio. 

 

Minister zdrowia zarządził szczepienie w Kabulu. 

 

Polio jest chorobą endemiczną w Afganistanie, Pakistanie i Nigerii, ale 

została prawie całkowicie wyeliminowana na świecie. 

 

Odkąd Afgańscy Talibowie zmienili politykę zezwalając na szczepienia w  

ostatnich latach nastąpił spadek zachorowań w Afganistanie. 

 

Obecny przypadek pojawił się pośród biednej społeczności Kuchis, poprzednio  

prowadzącej pasterski styl życia a teraz zamieszkującej wzgórza na wschód 

od Kabulu. 

 

Nie ma tam elektryczności ani bieżącej wody a niektórzy eks-nomadzi ciągle  

żyją w namiotach nawet pomimo chłodu w zimie. 

 

U trzyletniej dziewczynki zdiagnozowano polio po tym jak została 

sparaliżowana. 

 

Jej ojciec jest taksówkarzem, który często jeździ w pobliże granicy z  

Pakistanem i tam też zabrał ją teraz na leczenie.  

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-26121732 

 

CHINY, Pierwsze rozmowy pomiędzy Chinami a Tajwanem 

 

Ostatni raz do rozmów pomiędzy dwiema stronami doszło po zakończeniu 

chińskiej wojny domowej w 1949 roku. 

 

Chiny uważają Tajwan jako część swojego terytorium. Tajwan określa siebie 

jako Republikę Chin. 

Stany Zjednoczone broniły Taipei formalnie nie uznając Tajwanu jako 

niezależny  kraj. 

 

Powodowało to stan wzajemnej wrogości, który był ciągle pomiędzy Chinami a 

USA. 

 

W momencie wybrania w Tajwanie na prezydenta pro chińskiego Ma Ying-jeou      

w 2008 stosunki pomiędzy Chinami a Tajwanem uległy poprawie. 

 

Umowy handlowe pozwoliły tajwańskim firmom na rozwój w tym również na  

inwestowanie w Chinach. 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-26130746
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-26121732
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Uważa się, że Ying-jeou i jego partia rządząca tracą poparcie i w pod 

koniec roku przegrają wybory. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-26129171 

10.II 

SZWAJCARIA, Kryzys w Syrii - rozpoczyna się nowa runda rozmów w Genewie 

 

Pomiędzy rządem Syrii a reprezentantami opozycji rozpoczyna się nowa runda 

rozmów. 

 

Pierwsza runda zakończyła w minionym miesiącu bez poważnych 

uzgodnień. 

 

Rozmowy rozpoczną się po tym jak kilkaset ludzi zostało ewakuowanych z  

Oblężonego miasta Homs. 

 

Pomimo ostrzału konwoju z moździerzy ewakuacja zakończyła się powodzeniem. 

 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-26114068 

 

 

SZWAJCARIA, Państwa UE negatywnie oceniają głosowanie Szwajcarów w sprawie  

emigrantów 

 

Za ograniczeniem głosowało 50,3 %. Aby referendum było ważne musiało  

Przekroczyć 50 %. Głosowanie unieważnia zawartą pomiędzy Szwajcarią 

a UE zgodę na swobodny przepływ ludzi pomiędzy tymi dwoma obszarami. 

 

Referendum odbyło się na wniosek prawicowej Szwajcarskiej Partii Narodowej  

Swiss People's Party (SVP) pośród wzrastającej debaty pośród krajów UE na  

temat swobodnego przepływu ludności. 

 

Szwajcaria nie należy do UE ale przyjęła szereg założeń, którymi kieruje 

się wspólnota państw EU. 

 

Komisja Europejska bardzo żałuje, że taki jest wynik głosowania. 

 

Przedstawiciel BBC Imogen Foulkes mówi, że głosowanie pokazało podział  

pomiędzy francuskojęzyczną a niemieckojęzyczną  częścią Szwajcarii jak 

również kantonem Ticino gdzie przeważa język włoski. 

 

Miasta z większą niż przeciętnie liczbą cudzoziemców Bazylea, Genewa i 

Zurych głosowały przeciwko podczas, gdy miasta związane bardziej z 

regionami rolniczymi głosowały za ograniczeniem emigracji. 

 

Aktualnie gospodarka rozwija się w Szwajcarii i bezrobocie jest niskie ale  

wielu Szwajcarów obawia się napływu cudzoziemców. 

 

W minionym roku do Szwajcarii przybyło 80 000 nowych emigrantów  i obecnie  

cudzoziemcy stanowią 23% mieszkańców kraju. Po Luksemburgu Szwajcaria jest  

druga pod tym względem w Europie. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-26129171
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-26114068
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Od 2007 roku większość 500 milionów mieszkańców UE była traktowana na równi 

z lokalnym rynkiem szwajcarskim - był to wynik referendum z 2000 roku. 

Ale ruch zapoczątkowany przez SVP chce ten trend odwrócić  twierdząc, że 

wtedy było to dużym błędem. 

 

Zwolennicy ograniczeń uważają, że swobodny napływ emigrantów wpływa silnie 

na budownictwo, opiekę zdrowotną, edukację i transport. Według nich 

zagraniczni robotnicy wpływają na obniżenie wysokości zarobków w 

Szwajcarii. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26116648 

9.II 

SYRIA, Ewakuacja osób z oblężonego Homs 

 

Ponad 600 cywilów zostało ewakuowanych z zajętego przez rebeliantów Starego  

Miasta – dzielnicy Homs - podały media krajowe. 

 

Odbyło się to pomimo ostrzału z broni ręcznej oraz moździerzy podczas, 

którego zdaniem  działaczy kilka osób zostało zabitych a także rannych. 

 

ONZ-owski Czerwony Półksiężyc dostarczył również rzeczy pierwszej potrzeby 

do dzielnicy, która jest w rękach wojsk rządowych od ponad roku. 

 

W sobotę przedstawiciele Półksiężyca zostali zatrzymani na kilka godzin na  

skutek ostrzału. 

 

Dziennikarz Wall Street Journal - Sam Dagher podał na Twitterze, że 

kilkunastu mężczyzn, którzy przybyli z ewakuowanymi zostało zatrzymanych 

przez siły bezpieczeństwa i zabrano ich w nieznane miejsce. 

 

Niedziela jest ostatnim dniem wynegocjowanym na trzy dniowe dostarczenie 

pomocy humanitarnej. 

 

Gubernator Homs Talal al Barazi powiedział, że zawieszenie broni może 

zostać wydłużone  o następne 3 dni, aby pozwolić na wyjazd tym, którzy tego 

chcą. 

 

W innym miejscu w północnym Allepo, jak podają działacze opozycji, zginęło 

co najmniej 11 osób kiedy rządowe helikoptery zrzuciły tzw. beczkowe bomby 

(barrel bombs) - okrutną broń zawierająca cylindry wypełnione materiałami 

wybuchowymi i metalowymi fragmentami. 

 

Konwój ONZ i Czerwonego Półksiężyca został ostrzelany w momencie 

opuszczania Homs w sobotę. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-26110121 

8.II 

ROSJA, Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się z prezydentem Ukrainy w  

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26116648
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-26110121
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Soczi podczas rozpoczynających się igrzysk 

 

Żadna ze stron nie potwierdziła o czym dyskutowano w czasie otwarcia 

zimowej olimpiady. 

 

Rosja wstrzymała wypłatę 15 milionów dolarów pomocy na wiadomość o  

powstającym nowym rządzie na Ukrainie. 

 

Prezydent Janukowycz przyjął rezygnację premiera: Mykoly Azarova - 

uznawanego powszechnie za promoskiewskiego. Nowy premier dopiero zostanie 

wybrany. 

 

W minionym tygodniu centralny bank Ukrainy nałożył nowe regulacje na walutę  

kraju hrywnę. 

 

W poniedziałek mają spotkać się prawnicy Ukrainy aby przedyskutować 

propozycję opozycji, aby ograniczyć władzę prezydenta i powrócić do 

konstytucji, która obowiązywała w kraju do 2010 roku, a która dawała 

większą władze parlamentowi podaje agencja AFP. 

 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26096362 

 

1 luty (sobota) - 7 luty (piątek) 2014 

7.II 

SYRIA, Pierwsi cywile będą mogli opuścić oblężone do tej pory Homs 

 

Dojdzie do tego na skutek przerwy w działaniach wojennych pomiędzy dwiema  

stronami. 

 

Sprawa ta była dyskutowana podczas rozmowy w Genewie. 

 

200 osób zostanie zabranych autobusami - powiedział BBC gubernator Homs.  

Prawdopodobnie w mieście pozostaje 3000 osób, które nie uczestniczą w 

walkach a zostały uwięzione odkąd zaczęło się oblężenie w czerwcu 2012. 

 

Miasto leży w gruzach a ludzi przetrwali dzięki niewielkim zapasom żywności 

jak np. m.in. oliwek. 

 

Gubernator miasta Talal Barazi powiedział, że w pierwszej grupie która 

opuści miasto będą kobiety oraz dzieci do 15 roku życia i mężczyźni powyżej 

55 r. ż. 

 

Homs jest trzecim co do wielkości miastem i odegrało duże znaczenie w 

powstaniu przeciwko prezydentowi Bashar al-Assadowi. 

 

Początkowo znaczna jego część została zajęta przez powstańców, ale od tego 

czasu siły rządowe przejęły kontrolę nad większością jego terenów 

wypierając powstańców do dzielnicy Starego Miasta. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26096362
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http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-26078328 

 

 

WILKA BRYTANIA, „Chcemy abyście z nami zostali" powie Cameron do  

Szkotów 

 

Angielski premier David Cameron będzie przekonywał mieszkańców Szkocji, aby 

ci zagłosowali przeciwko referendum w sprawie niezależności. 

 

Jego wystąpienie, które odbędzie się w Londynie zostało skrytykowane  jako  

„tchórzliwe" przez członków Szkockiej Partii Narodowej (Scottish National 

Party) gdyż ich zdaniem powinno się odbyć w Szkocji. 

 

18 września około 4 milionów ludzi powyżej 16 r.ż weźmie udział w 

referendum obiecanym przez rządzącą Szkocką Partię Narodową. 

 

Premier będzie apelował do mieszkańców Anglii, Walii i Irlandii Północnej  

Podkreślając rolę i znaczenie Szkocji w całym 63 milionowym kraju 

 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-26071166 

6.II 

RPA, Pożar w kopalni w Republice Południowej Afryki 

 

Ratownicy w kopalni Doornkop RPA znaleźli osiem ciał górników. 

 

Nie wiadomo co z ostatnim zaginionym. 

 

RPA posiada najgłębsze kopalnie złota na świecie a bezpieczeństwo jest 

ważną sprawą głównie z tego powodu, że tysiące nielegalnych górników 

pracuje na tym samym terenie mówi BBC Andrew Harding w Johannesburg. 

 

Górnictwo jest jedną z głównych gałęzi gospodarki  w Republice Południowej  

Afryki, ale ostatnio dotknęła je fala gwałtownych strajków. 

 

W środę rozmowy prowadzone w sprawie przerwania strajku w kopalniach, które  

zajmują 3 miejsce na świecie jeśli chodzi o wydobycie  platyny zakończyły 

się  niepowodzeniem. 

 

Górnicy chcą podwojenia swoich pensji oraz zakończenia jak to nazywają  

"apartheidu w sposobie wynagradzania". 

 

RPA wydobywa posiada 80% rezerw platyny na świecie i jest czwartym na 

świecie eksporterem złota. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-26062395 

 

KOREA PÓŁNOCNA, Ostrzeżenie skierowane w stosunku do Korei Południowej w  

sprawie spotkań rodzin obu krajów 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-26078328
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-26071166
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-26062395
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Dzień po wyrażeniu zgody na spotkanie rodzin rozdzielonych konfliktem  

1950-1953 Korea Północna zagroziła, że wycofa się jeśli dojdzie do ćwiczeń 

wojskowych pomiędzy siłami USA i Koreą Południową. 

 

Ostatnie spotkanie rodzin miało miejsce w 2010 roku. Obecne było 

zaplanowane na 20 lutego 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-26062306 

 

WŁOCHY, W ciągu jednego dnia uratowano ponad 1,100 emigrantów 

 

W ciągu 24 minionych godzin włoska marynarka wojenna uratowała 1 123 osoby 

z nadmuchiwanych pontonów podczas próby przepłynięcia z Afryki Północnej. 

 

Ostatni imigranci zostali uratowani w odległości 222 kilometrów na pd-

wschód od Lampeduzy. 

 

Na jednej z łodzi było 47 kobiet, 4 z nich w ciąży oraz 50 dzieci. 

 

W tym samym czasie co najmniej 7 emigrantów utonęło próbując dotrzeć do  

hiszpańskiej Ceuty. 

 

Władze lokalne informują, że na plaży w sąsiednim Maroko znaleziona 

znaleziono ciała kobiet i mężczyzn. 

 

Prawdopodobnie należeli oni do 400 osobowej grupy osób, które próbowały 

przedostać się  na terytorium Hiszpanii. 

 

Wszystkie ofiary pochodzą z Afryki Subsaharyjskiej  podaje hiszpańska 

agencja Efe. 

 

W ostatnim miesiącu do włoskiego wybrzeża dotarło 2000 emigrantów. 10 razy  

więcej niż rok temu. 

 

Według rządu w minionym roku przypłynęło 42 925 emigrantów, trzy razy tyle 

ile w 2012 roku. 

 

Emigranci muszą udowodnić, że będą represjonowani w swoim własnym kraju i  

wtedy mogą uzyskać azyl. 

 

W 2012 roku w krajach UE na 4 złożone aplikacje 3 były odrzucane. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26064697 

5.II 

Republika Południowej Afryki, Górnicy zostali uwięzienie w kopalni złota w 

Doornkop 

 

Ratownicy próbuję uwolnić 9 górników uwięzionych po tym kiedy wybuchł pożar  

w kopalni Doornkop na zachód od Johanesburga. 

 

Ośmiu górników udało się szczęśliwie uratować i wyciągnąć na powierzchnię. 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-26062306
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26064697
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Nie wiadomo gdzie jest uwięzionych pozostałych 9. 

 

Pożar wybuchł we wtorek 1700 metrów pod ziemią. 

 

Nie wiadomo co doprowadziło do wybuchu ognia. 

 

Właściciel kopalni Harmony Gold potwierdził, że w tym rejonie doszło 

ostatnio do aktywności sejsmicznej w tym rejonie co spowodowało obsunięcie 

skał podziemnych co z kolei wznieciło pożar. 

 

W ogólnym oświadczeniu znajduje się informacja, że „Skutkiem tego było 

zniszczenie przewodów wentylacyjnych, sieci elektrycznej oraz pomp wodnych. 

Zniszczenie sieci doprowadziło do wzniecenia ognia pod ziemią, który nie  

został jeszcze ugaszony”. 

 

Ośmiu uratowanym górnikom udało się dostać do tzw. "komory  

bezpieczeństwa" gdzie znajduje się zapas tlenu oraz wody gdyby pojawiły się 

okoliczności takie jak ta. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-26047463 

 

PŁW. KOREAŃSKI, Korea Północna i Południowa zgodziły się na spotkanie 

rodzin rozdzielonych na skutek wojny w 1950-1953 roku. 

 

Bedzie to pierwsze spotkanie od 2010 roku. 

 

We wrześniu, Korea Północna odwołała spotkanie oskarżając Koreę Południową 

o „wrogość”. 

 

Na skutek podziału Półwyspu koreańskiego po zakończonej wojnie miliny osób  

zostały oddzielone od swoich rodzin. 

 

Yeo In-chan jest na liście osób. Ma spotkać się z bratem który teraz może 

mieć 83 lata. 

„Jestem szczęśliwy, że dojdzie do spotkania, ale myślę, że liczba osób  

które mają taką możliwość jest zbyt mała." - powiedział BBC. 

„Ludzie, którzy zostali wybrani mogą się uznać za szczęśliwych. Ale myślę  

o większości, tych którzy tego nie dostąpią: będą musieli oglądać spotkanie 

innych rodzin w telewizji i dla nich ból będzie większy niż radość. 

 

W przeszłości Korea Południowa wykorzystała system loterii, aby wybrać te  

osoby, które mogą się spotkać. 

 

Szacuje się, że ok 72 000 mieszkańców Korei Południowej z których połowa w  

wieku powyżej 80 lat, którzy znaleźli się na liście ma szansę na spotkanie 

się z rodziną z Korei Północnej. 

 

Jednak tylko kilkaset osób jest spośród nich wybieranych za każdym razem. 

Większość nie wie czy ich bliscy jeszcze żyją ponieważ oba kraje nie 

pozwalają na wymianę, poczty maili, oraz  na rozmowy telefoniczne. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-26043929 

4.II 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-26047463
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-26043929
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FRNACJA, Były szef wywiadu z Ruandy będzie sądzony w Paryżu za zbrodnie  

wojenne popełnione w 1994 r. 

 

Pascal Simbikangwa, który jest sparaliżowany od pas w dół (na skutek 

wypadku samochodowego) został aresztowany w 2008 roku. 

Doszło do tego wyspie Mayotte należącej do protektoratu Francji leżącej na  

Oceanie Indyjskim. 

 

Simbikangwa zaprzecza wszystkim oskarżeniom. 

 

Francję oskarża się o zwlekanie jeśli chodzi o sądzenie winnych 

odpowiedzialnych za zabójstwa setek tysięcy Ruandyjczyków w ciągu 100 dni w 

1994 roku. 

 

Po masakrze wielu mieszkańców Ruandy (znają język francuski) wyjechało do 

Francji. 

 

Simbikangwa jest oskarżony o pomoc zbrojnemu ramieniu etnicznej milicji 

Hutu, którą miał instruować jak ma dokonać rzezi ludności Ruandy. 

 

Uważa się, że był blisko rządu Prezydenta Juvenal Habyarimana, Hutu którego  

zamordowanie w 1994 roku doprowadziło do wybuchu przemocy, która 

doprowadziła do zabicia 800 000 etnicznych Tutsi i  umiarkowanych 

Hutu w Ruandzie. 

 

Na procesie Simbikangwa ma być obecnych ponad 50 dziennikarzy, rolników,  

historyków, agentów bezpieczeństwa oraz byłych agentów wywiadu, którzy będą 

zeznawać jako świadkowie. 

 

Proces ma potrwać 7 tygodni. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26030493 

 

 

UKRAINA, Opozycja w parlamencie zmierza do ograniczenia władzy 

prezydenckiej 

 

Lider partii UDAR Witalij Kliczko powiedział w parlamencie, że nowe wybory 

będą kluczowe oby odzyskać ludzką wiarę w porządek. 

 

„Wzywam każdego, aby wybrał drogę zgodną z konstytucją i powstrzymał  

Dyktaturę. Przywróćmy konstytucyjne prawo, które parlamentarzystom pozwala 

na podejmowanie decyzji zamiast naciskać tylko na guziki do głosowania". 

 

Lider prezydenckiej Partii Regionów Oleksandr Yefremov oskarżył opozycję, 

że ta jest nieodpowiedzialna. 

„Ukraina przechodzi być może przez najbardziej dramatyczny okres w  

ostatniej historii. 

 

Jakakolwiek eskalacja konfliktu może prowadzić do wojny domowej co będzie 

miało katastroficzne konsekwencje". 

 

Parlamentarzyści odnieśli się do ostatnich ofiar do których doszło podczas  

minionych zamieszek. 

 

W poniedziałek reprezentant prezydenta Janukowycza Yuriy Miroshnychenko  

powiedział agencji AFP, że  prezydent może ogłosić przyśpieszone wybory 

jeśli nie będzie innego sposobu na rozwiązanie kryzysu. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26030493
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Opozycja uważa, że przywrócenie konstytucji z 2004 roku zniesie  

„dyktaturę" prezydenta. 

 

Nie wiadomo czy opozycja będzie na tyle silna, aby taką ustawę 

przegłosować. 

 

Kadencja Janukowycza kończy się w 2015 roku. Jego przeciwnicy chcą 

ogłoszenia wcześniejszych wyborów. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26026592 

3.II 

ŚWIAT, Drony czy UAV? 

 

Obecnie Stanu Zjednoczone, Wielka Brytania i Izrael używają uzbrojonych 

dronów. 

Inne kraje budują je ze względu na ich możliwości bojowe. 

 

Uważa się, że te bezzałogowe jednostki potrafią bardzo precyzyjnie uderzyć 

i zaatakować tylko wybrane cele. Można je stosować do ataku na wybrane 

pomieszczenia np. w  przypadku gdy są przetrzymywani zakładnicy. 

 

Nazwa unmanned aerial vehicle (UAV) oznacza: - bezzałogową jednostka 

powietrzną. 

 

Niektórzy oficerowi wojskowi, uważają, że nie oddaje to liczby osób, które 

są zaangażowane w poszczególnych operacji  podczas podejmowania decyzji w 

czasie obsługiwania drona. 

 

Tak więc używa się terminu Unmanned Aerial System - Bezzałogowy system  

Powietrzny lub Remotely Piloted Aircraft - Zdalnie Sterowana Jednostka 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-25979068 

 

UKRAINA, Prezydent Janukowycz wraca do pracy 

 

Protestujący w dalszym ciągu żądają jego ustąpienia. 

 

W tym samym czasie lider opozycji Dmytro Bulatov wyjechał na Litwę celem  

poddania się leczeniu. 

 

W minionym tygodniu pojawił się w telewizji informując, że został 

napadnięty i poddany torturom. 

 

Opozycja nie wierzy w chorobę Janukowycza. Początkowo spekulowano, że  

prezydent miał załamanie nerwowe spowodowane sytuacją w kraju 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26012340 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26026592
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-25979068
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26012340
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USA, Zmarł aktor Philip Seymour Hoffman 

46 letni Hoffman został znaleziony przez przyjaciela, który wezwał 

pogotowie. 

Rzecznik policji powiedział, że śledczy znaleźli dwie plastikowe torebki i  

substancję, którą 

prwdopodobnie jest heroina. 

 

Aktor pozostawił swoją partnerkę Mimi O'Donnell oraz osierocił trójkę 

dzieci. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-26014039 

2.II 

UKRAINA, Pobity lider protestujących Dmytro Bulatov  opuszcza kraj 

 

Bulatov wyjechał na Litwę, której władze obiecały opiekę medyczną  

wszystkim protestującym, którzy zostali ranni podczas trwania kryzysu. 

 

Telewizja pokazała lidera z raną na twarzy i z uchem, które częściowo 

zostało odcięt. 

 

On sam twierdzi, że był więziony i bity przez 8 dni. 

 

Jego przypadek stał się dla opozycji głównym argumentem za rezygnacją  

prezydenta. 

 

Dmytro Bulatov był przywódcą grupy Automaidan. Zaginął 22 stycznia i 

pojawił się po 8 dniach na przedmieściach Kijowa. 

 

Władze uznają, że okoliczności jego porwania miały zostać sfabrykowane 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26009866 

1.II 

NIEMCY,UKRAINA, Niepokój w kraju: UE i USA przeciwko Rosji na spotkaniu w  

Monachium 

 

European Council President Prezydent Rady Europy Herman Van Rompuy 

powiedział, że „przyszłość Ukrainy należy do UE" natomiast sekretarz stanu 

USA John Kerry powiedział, że Stany zjednoczone popierają „walkę Ukrainy 

o demokrację". 

 

Minister Spraw Zagranicznych Sergiej Ławrow oskarżył kraje zachodnie o  

podwójne standardy ponad gwałtownymi protestami, które mają miejsce na 

Ukrainie. 

 

Kraj jest w impasie od października , kiedy zrezygnował z umowy z UE na 

rzecz pomocy od Rosji. 

 

Ławrow powiedział, że „Ukrainie narzuca się dokonanie wyboru a Rosja nie  

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-26014039
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26009866
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zamierza się w to angażować". 

 

Zapytał dalej: "Co mają wspólnego pełne przemocy protesty  z promowaniem  

demokracji? 

Dlaczego nikt nie potępił tych, którzy zajęli budynków rządowych i 

zaatakowali policję oraz używają rasistowskich, antysemickich i 

nazistowskich sloganów?" 

 

Przywódcy opozycji chcą, aby prezydent Janukowycz zrezygnował z pełnienia 

urzędu. 

 

Propozycja prezydenta aby przywódca partii Batkivshchyna - Yatsenyuk objął  

stanowisko premiera została odrzucona. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25996453 

 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25996453

