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29 maj (czwartek) – 31 maj (sobota) 2014 

31.V 

TURCJA, Policja użyła gazu łzawiącego, aby rozproszyć demonstrantów w  

Istambule i Ankarze w pierwszą rocznicę krwawych protestów antyrządowych 

Około 25 000 policjantów otoczyło i zablokowało w Istambule Plac Taksim  

(Taksim Squre), główne centrum protestów w 2013 roku. 
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Premier Recep Tayyip Erdogan  przekonywał młodych ludzi, aby nie 

przyłączali się do protestów. 

Ubiegłoroczne protesty przecwko przebudowie Gezi Park w Istambule po  

gwałtownej odpowiedzi policji przekształciły się w masowe protesty 

przeciwko premierowi. 

Wielu ludzi zginęło a tysiące zostało rannych.64- letnia kobieta, która 

zapadła w śpiączkę po zatruciu gazem w czasie kolejnych sankcji 

skierowanych przeciwko protestującym w stolicy w grudniu zmarła w piątek.  

Do starć doszło w Istambule w niedzielę po marszach protestacyjnych na 

Placu Taksim pomimo wprowadzenia rządowego zakazu zgromadzenia. 

Aby zablokować dostęp do placu i pobliskiego Gezi Park rozmieszczono 

jednostki policji do tłumienia zamieszek, armatki wodne i pojazdy 

opancerzone. 

Duża liczba demonstrantów został aresztowana. 

Siły bezpieczeństwa również użyły gazu łzawiącego w centrum Ankary oraz  

rozpędziły protestujących w mieście Adana na południu. 

Wcześniej policjanci w Istambule skopali i zatrzymali reportera CNN, który  

relacjonował na żywo wydarzenia z Placu Taksim. 

Ivan Watson poinformował na Twitterze, że wraz z ekipą został uwolniony po  

pół godzinie. 

Główni organizatorzy stojący za protestami w Gezi Park Solidarność Taksim 

(Taksim Solidaity) wezwali do demonstracji w celu uczczenia pierwszej  

rocznicy. 

Premier zniechęcając młodych ludzi do udziału w demonstracji nazwał ruch  

”organizacją terrorystyczną" która "zmanipulowała naszą moralnie i 

finansowo słabą młodzieżą do ataku na naszą jedność i zagroziła naszej 

gospodarce". 

W ostatnich miesiącach doszło do starć z policją, podczas, których zginęło 

2 ludzi w związku z katastrofą w kopalni, w której śmierć poniosło 301  

górników. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27649472 

 

30.V 

WŁOCHY, W ostatnich miesiącach zanotowano znaczny wzrost liczby emigrantów  

przybywających do Europy 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27649472
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Według agencji Frontex liczba ludzi przybywających przez morze z północy  

Afryki do Włoch gwałtownie wzrosła. 

Od stycznia do kwietnia zarejestrowano 42 000 emigrantów na tej trasie oraz  

25 650 przybywających z Libii. 

W połączeniu z rzadziej uczęszczanymi szlakami morskimi całkowita liczb  

emigrantów w tym roku może sięgnąć 60 000. 

W środę włoski rząd poinformował, że liczba uchodźców i innych emigrantów  

docierających do wybrzeży może przekroczyć 39 000 ludzi. 

Liczba z 2014 roku jak dotąd jest wyższa niż odpowiednio w 2011 roku tzw.  

Arabskiej Wiosny, kiedy do Europy dotarło niezauważalnie 140 000 ludzi. 

Co najmniej jedna trzecia ostatniej fali emigrantów pochodzi z Syrii, gdzie  

trwa wojna domowa. 

Znaczna liczba uchodźców przybywa z Afganistanu i Erytrei. 

W Calais gdzie władze Francji zburzyły dwa główne obozowiska uchodźców  

reporterzy z BBC znaleźli emigrantów od Afryki Zachodniej aż po Bangladesz  

wraz z grupami od Iranu aż po przedstawicieli plemion Pakistańskich. 

Tymczasem władze Włoch informują, że od minionego października kiedy  

rozpoczęły operację ratunkową „Nasze Morze" ("Mare Nostrum") koszt  

patrolowania terenu nadmorskiego wzrósł  do 300 000 euro dziennie.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27628416 

 

UKRAINA, Siły ukraińskie będą kontynuować swoją ofensywę przeciwko  

rebeliantom aż do momentu przywrócenia porządku na wschodzie, poinformował  

minister obrony 

Walki wybuchły z nową siłą w pobliżu Slovianska gdzie prorosyjscy 

buntownicy zestrzelili w czwartek śmigłowiec zabijając 12 żołnierzy. 

Dziesiątki separatystów zginęły w poniedziałek w walce o lotnisko w  

Donetsku.  

Rosja ponownie wezwała Kijów do przerwania operacji wojskowej przeciwko  

porosyjskim buntownikom. 

Nowy prezydent Ukrainy Petro Poroshenko powiedział, że Ukraina ukarze  

”bandytów", którzy zestrzelili śmigłowiec. Pośród zabitych był generał  

Serhiy Kulchytskiy, dowódca Ukraińskiej Gwardii Narodowej (Ukraine's 

National Guard). 

Przywódca samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Alexander Borodai  

powiedział, rosyjskiej telewizji Rain, że jedynym warunkiem do rozpoczęcia  

negocjacji z Kijowem jest wycofanie jego wojsk z Donetska i Luhanska. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27628416
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Zaprzeczył, że zna miejsce pobytu zespołu obserwatorów z Organization for  

Security and Co-operation in Europe przetrzymywanych przez separatystów.  

Samozwańczy burmistrz Slovianska powiedział, że zostaną uwolnienie wkrótce,  

ale od poniedziałku nie pojawiły się żadne nowe informacje na ich temat. 

Miejsce pobytu drugiej grupy obserwatorów w Luhansku pozostaje nieznane. 

Separatyści powiedzieli ukraińskiej agencji Intrefax, że ich uwolnili ale  

OSCE w oświadczeniu poinformowało, że straciło kontakt z obserwatorami o  

19.00 czasu lokalnego (GMT 16.00) w czwartek. 

Spośród bojowników 33, którzy zginęli podczas walk o lotnisko w 

poniedziałek było narodowości rosyjskiej. 

Tymczasem Rosja poinformowała, że wznowi z Ukrainą negocjacje w sprawie 

gazu kiedy ta ureguluje zaległości. Ukraina zapłaciła rosyjskiemu 

Gazpromowi 786 milionów dolarów. Gazprom uprzednio zagroził, że odetnie 

dostawy gazu jeśli Ukraina nie zapłaci z góry za jego dostawę w czerwcu.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27633477 

 

Nadzieja Sudańczyka na apelacje w sprawie wyroku śmieci wydanego na jego 

żonę  

 

(Sudan husband's hope for wife's death sentence appeal) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-27633289) 

 

Gwałat zbiorowy na dwóch nastolatkach w Indiach -  oburzenie na  

”dykryminacje" policji ( India gang rapes: Outrage over police  

'discrimination') 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-27631241 

 

29.V 

UKRAINA, Prorosyjscy separatyści przyznali, że mają w swoich rękach 4  

międzynarodowych obserwatorów i poinformowali, że wkrótce mogą ich uwolnić,  

podaje agencja Interfax 

„Wyjaśniamy, kim oni są, dokąd jechali i uwolnimy ich" powiedział 

rosyjskiej agencji prasowej samozwańczy burmistrz Slovianska. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27633477
http://www.bbc.com/news/world-africa-27633289
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-27631241
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Członkowie Organization for Security and Co-operation in Europe  zostali  

zatrzymani w pobliżu Donetska w poniedziałek. 

Walki pomiędzy siłami rządowymi a separatystycznymi w minionych dniach  

zaostrzyły się. 

Czterech zatrzymanych obserwatorów to: Turek, Szwed, Estończyk i Duńczyk są  

członkami misji monitorującej wysłanej, określić poziom bezpieczeństwa w  

regionie. 

W środę OSCE poinformowała, że straciła kontakt z kolejnymi jedenastoma  

obserwatorami w pobliżu Donetska, ale wkrótce grupa się odnalazła. 

W kwietniu amerykański dziennikarz Simon Ostrovsky  został napadnięty w  

pobliżu Slovianska i poinformował, że był bity i przetrzymywany w piwnicy  

przez 3 dni. 

Tymczasem rosyjski Gazprom poinformował, że do północy w czwartek Ukraina 

ma zapłacić 2 miliardy dolarów, które  zalega za gaz. 

Jeżeli tego nie zrobi Gazprom, którego właścicielem jest państwo zagroził  

wstrzymaniem dostaw gazu w następnym tygodniu co  odczują niektóre państwa  

europejskie. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27616126 

 

WYBORY W EGIPCIE, Były przywódca wojskowy Abdul Fattah al-Sisi wygrał w  

wyborach prezydenckich 

 

Zdobył ponad 93% głosów spośród dotychczas policzonych punktów wyborczych  

poinformowały media państwowe. 

Frekwencja wyniosła około 46% znacznie mniej niż A.F. Sisi spodziewał się.  

Islamiści i niektóre świeckie grupy zbojkotowały wybory. 

Jedyny przeciwnik byłego generała Hamdeen Sabahi poniósł porażkę. 

„Akceptuję moją przegraną i szanuję wybór obywateli" H. Sabahi powiedział  

podczas konferencji prasowej. 

Poinformował, że były pewne „pogwałcenia" w systemie głosowania i odrzucił  

informację rządu o 46% frekwencji, określając ja jako „obrazę dla 

inteligencji Egipcjan" 

A.F. Sissi obalił prezydenta M. Morsi w lipcu ubiegłego roku po masowych  

protestach. Nadzorował krwawe sankcje wymierzone przeciwko ruchowi 

prezydenta Morsi Bractwu Muzułmańskiemu, w których 1400 osób zostało 

zabitych a 16 000 zatrzymano. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27616126
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27614776 

 

STANY ZJEDNOCZONE, Sekretarz stanu John Kerry określił Edwarda Snowdena  

jako kogoś kto uciekł przed sprawiedliwością 

 

Jego zdaniem jeśli pan Snowden wierzy W Amerykę, powinien ufać w jej system  

sprawiedliwości. 

J. Kerry ustosunkował się do wywiadu, którego udzielił E. Snowden BBC, w  

którym powiedział, że szukał schronienia w Rosji bo Stany Zjednoczone  

unieważniły jego paszport. 

E. Snowden określił siebie jako wyszkol0nego szpiega na nie zwykłego 

analityka. Jednocześnie powiedział, że sam  jako ekspert ds. techniki nie  

rekrutuje agentów. 

 

Rewelacje ujawnione przez E. Snowdena 

Skandal wybuchł w czerwcu 2013 roku kiedy Guardian podał, że amerykańska 

NSA zgromadziła nagrane rozmowy telefoniczne dziesiątków milionów 

Amerykanów. 

Skandal stał się jeszcze głośniejszy gdy podano, że brytyjska agencja  

szpiegowska nagrywała dane pozyskiwane z kabli, którymi są globalnie  

przesyłane transmisje komunikacyjne i dzieliła się tymi informacjami z NSA. 

Edward Snowden poleciał do Honkongu twierdząc, że ponad 61 000 operacji  

polegających na włamywaniu się do komputerów na świecie w tym w Honkongu i  

Chinach, odbyło się z udziałem NSA. 

23 czerwca 2013 roku E. Snowden poleciał do Moskwy. Poinformował  

jednocześnie, że NSA szpiegowała biura Unii Europejskiej w USA i Europie 

oraz monitorowała telefony 35 światowych przywódców. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-27614001 

 

Aplle kupuje producenta słuchawek za 3 miliardy dolarów (Apple agrees to 

buy headphone maker Beats for $3bn) 

http://www.bbc.com/news/business-27613243 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27614776
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-27614001
http://www.bbc.com/news/business-27613243
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W Pakistanie ukamienowano kobietę (Pakistan stoning victim's husband 

condemns Police) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-27614359 

 

W Utar Pradesh zgwałacono i powieszono dwie hinduskie nastolatkie (Two 

India girls 'gang-raped' and hanged in Uttar Pradesh) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-27615590 

 

22 maj (czwartek) – 28 maj (środa) 2014 

28.V 

PRZEWRÓT W TAJLANDII, Armia poinformowała, że uwolniła 124 osoby  w tym  

polityków i działaczy, którzy zostali aresztowani po przejęciu władzy 

 

Warunkami zwolnienia dla zatrzymanych jest powstrzymanie się od politycznej  

aktywności oraz informowanie wojska o planowanych podróżach. 

Przywódcy wojskowi uzyskali dla swoich działań aprobatę króla. 

Była premier Yingluck Shinawatra został uwolniona, ale nałożono na nią 

pewne ograniczenia. 

Wojsko poinformowało również, że o uwolnieniu grupy przywódców „czerwonych  

koszul", którzy popierali obalony rząd. Przywódca protestów antyrządowych  

również został uwolniony. 

Wojsko przejęło władzę w Tajlandii 22 maja, informując, że chce przywrócić  

porządek. 

Doprowadziło to do politycznego impasu i eskalacji protestów przeciwko  

rządowi pani Yingluck. 

Co najmniej 28 ludzi zginęło. 

Według ekspertów zamach stanu nie uzdrowi spolaryzowanych politycznych  

podziałów w kraju. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-27600394 

 

WYBORY W SYRII, Syryjscy uchodźcy w Libanie i Jordanie mogą zagłosować w  

wyborach prezydenckich, które odbędą się w przyszłym tygodniu 

http://www.bbc.com/news/world-asia-27614359
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-27615590
http://www.bbc.com/news/world-asia-27600394
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Główne punkty wyborcze otwarto w ambasadach Syrii w Bejrucie i Ammanie w  

środę. 

ONZ informuje o 2,8 milinach uchodźców, którzy uciekli z Syrii do 

sąsiednich krajów. 

Najprawdopodobniej obecny prezydent al-Assad wygra w wyborach (uznawanych  

przez Zachód za farsę), które odbędą się 3 czerwca i obejmie urząd po raz  

trzeci na siedmioletnią kadencję. 

Od momentu wybuchu powstania przeciwko niemu w marcu 2011 roku zginęło 

ponad 160 000 ludzi. 

W Libanie zarejestrowało się pół miliona uchodźców, którzy będą głosować. 

Pierwszy raz od kilku dekad w Syrii odbywają się wybory, w których 

uczestniczy więcej niż jeden kandydat. 

Jednak pozostali dwaj kandydaci nie są powszechnie znani i nie byli w 

stanie uczestniczyć w kampanii wyborczej na równi z prezydentem. 

Poprzednie głosowania odbyły się na zasadzie referendum, w których na  

dokumentach do głosowania widniało tylko jedno nazwisko 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27599868 

 

EDWARD SNOWDEN  -„Byłem wyspecjalizowanym szpiegiem pracującym dla CIA i 

NSA" 

W wywiadzie udzielonym NBC powiedział, że dla Stanów Zjednoczonych większe 

znaczenie w działaniach wywiadu mają komputery niż agenci. 

Snowden, l.30, opuścił Stany Zjednoczone w maju 2013 roku i uzyskał azyl w 

Rosji. 

W ubiegłym roku przekazał tajne dokumenty NSA do redakcji gazet: The 

Washington Post i The Guardian. 

Pośród różnych informacji ujawnił praktyki NSA, których ta gromadziła dane 

pochodzące z rozmów telefonicznych na całym świecie i poinformował, że 

agencja szpiegowała przywódców obcych państw. 

Ujawnienie tego faktu wywołało debatę odnośnie właściwe roli NSA i kwestii 

do jakiego stopnia jej działanie powinno być autoryzowane  jeśli chodzi o 

tak szeroką inwigilację. 

prezydent Barack Obama poprosił Kongres  aby powstrzymać program i 

uniemożliwienie NSA gromadzenie danych bez jakiejkolwiek kontroli i aby 

można było uzyskać dostęp do danych telefonicznych koncernów 

telekomunikacyjnych tylko na wniosek sądu. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27599868
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Edward Snowden powiedział, że pracował za granicą jako tajny agent dla CIA 

i NSA oraz prowadził wykłady w Defense Intelligence Agency. 

Kiedy opuścił Stany Zjednoczone pracował jako technik dla Booz Allen 

wielkiego rządowego kontrahenta pracującego dla National Security Agency. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-27598516 

 

 

FRANCJA, Policja w Calais usunęła około 800 emigrantów z Azji, Bliskiego 

Wschodu i Afryki, którzy mieszkali w obozowisku w pobliżu portu 

 

Władze tłumaczą, że ta eksmisja jest konieczna z powodu pojawienia się 

świerzbu.  

Emigranci tłumaczą, że chcieli dostać się do Wielkiej Brytanii i teraz nie 

mają co zrobić ze względu na zniszczenie ich obozu.  

Policja wkroczyła na teren obozowiska po tym jak upłynął termin na jego 

opuszczenie. 

W środę na miejsce przyjechało kilka autobusów policyjnych wraz z 

funkcjonariuszami do tłumienia zamieszek.  

Po początkowym sprzeciwie ze strony lokalnych aktywistów, policja wkroczyła 

do akcji i poleciła emigrantom spakować ich rzeczy. 

Jeden z mężczyzn, który pochodził z Erytrei powiedział, że próbował 

przekroczyć kanał jadąc na ciężarówkach, ale został zatrzymany przez 

policję kilka razy. „Spróbuję kolejny raz” - powiedział BBC. 

Lokalne władze poinformowały, że emigranci zostaną przewiezieni do nowego 

miejsca gdzieś niedaleko, ale nie udało się ich przekonać, aby zabrały ich 

podstawione autobusy. 

Większość ludzi koczujących w obozowisku uważa, że Wilka Brytania będzie 

bardziej przyjaznym miejscem jeżeli tylko uda im się tam dosrać, informują 

korespondenci BBC. 

W 2002 roku francuski rząd zamknął główny ośrodek Czerwonego krzyża w 

Sangatte w pobliżu Calais, ale powstało tam kilka nielegalnych obozowisk. 

Emigranci mieszkali tam pod plastikowymi płachtami, bez wody, 

elektryczności oraz bez jedzenia. 

Obozowiska znajdują się kilkaset metrów od terminala skąd promy zabierają 

pasażerów i towary z Francji do Wielkiej Brytanii i z powrotem. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-27598516
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http://www.bbc.com/news/world-europe-27599827 

 

 

UKRAINA, Wspierany przez Moskwę lider czeczeński Ramzan Kadyrov informuje, 

że nie wysyłał swoich oddziałów na Ukrainę, aby walczyły one wspólnie z 

prorosyjskimi separatystami 

 

W oświadczeniu powiedział, że jako część należąca do Federacji Rosyjskiej 

Czeczenia nie ma sił zbrojnych. 

W oświadczeniu wydanym w środę, R. Kadyrov poinformował: „źródła ukraińskie 

podają dane, że część jednostek czeczeńskich należących do Rosji najechała 

na Donetsk. Oficjalnie informuję, że to nie jest prawda." 

Dodał, że „Jest trzy miliony Czeczenów i 2/3 z nich żyje poza Republiką 

Czeczeńską, włączając w to również Zachód. Nie wiemy, którzy z nich gdzieś 

pojechali". 

W poniedziałek toczyły się najcięższe walki odkąd separatyści zajęli 

wschodnią część Ukrainy. 

Według prorosyjskich działaczy stracili oni ponad 100 osób zabitych. 

Nowy prezydent Petro Poroshenko obiecał stłumić powstanie we wschodniej 

części kraju. 

„Nie pozwolimy aby terroryści dłużej porywali i zabijali ludzi" powiedział 

w wywiadzie udzielonym niemieckiej gazecie Bild w wywiadzie opublikowanym w 

środę. 

Wielu separatystów biorących udział w walkach na lotnisku miało należeć do 

batalionu zwanego Vostok (East), w którym mieli być bojownicy z północnego 

Kaukazu.  

Tymczasem Polski minister spraw zagranicznych poinformował, że w Donetsku 

został porwany polski ksiądz katolicki, którego zwolniono we wtorek. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27599836 

 

Czy intensywne trenowanie kolarstwa może pomóc w wydłużeniu życia? (Does 

endurance cycling help you live longer?) 

http://www.bbc.com/news/health-27146342 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27599827
http://www.bbc.com/news/world-europe-27599836
http://www.bbc.com/news/health-27146342
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27.V 

UKRAINA, Podczas walk o lotnisko w Donetsku zginęło kilkadziesiąt osób 

Informuje się o zabiciu ponad 30 prorosyjskich separatystów podczas próby 

zajęcia lotniska. 

OSCE informuje, że straciła kontakt ze swoim zespołem obserwatorów. 

Organization for Security and Co-operation in Europe  podała, że 4 z ich 

przedstawicieli monitorujących wydarzenia odbywało rutynową misję na wschód 

od Donetska kiedy zostali zatrzymani na jednym z punktów kontrolnych około 

18.00 (16. GMT) w poniedziałek. 

Rzecznik poinformował BBC, że obserwatorzy byli narodowości tureckiej, 

szwajcarskiej, estońskiej i duńskiej. Duński minister handlu Mogens Jensen  

powiedział, że przedstawiciele OSCE prawdopodobnie w rękach uzbrojonych 

separatystów. 

w kwietniu siedmiu międzynarodowych obserwatorów związanych z OSCE zostało 

przetrzymywanych we wschodniej Ukrainie przez tydzień. 

Tymczasem prezydent Stanów Zjednoczonych Barak Obama pogratulował 

telefonicznie nowemu prezydentowi Ukrainy nominacji i zapewnił go o "pełnym 

poparciu Stanów Zjednoczonych, poinformował Biały Dom. 

Minister spraw wewnętrznych Arsen Avakov poinformował, że lotnisko jest 

„pod pełną kontrolą" ale operacja jest kontynuowana. 

Miejscowy koroner poinformował, że widział 37 ciał w tym 2 osób cywilnych. 

Inne raporty na temat liczby zabitych różnią się: burmistrz Donetska 

Alexander Lukyanchenko poinformował, że w ciągu minionego dnia 40 osób 

zostało zabitych, natomiast przywódcy separatystów twierdzą, że ostateczna 

liczba zabitych może przekroczyć 100. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27584718 

 

ZAMACH STANU W TAJLANDII, Były minister Chaturon Chaisaeng został 

aresztowany 

Krótko przed swoim zatrzymaniem Chaturon Chaisaeng  powiedział BBC, że jego 

zdaniem zamach stanu  może być katastrofą dla kraju. 

Ale były minister edukacji poinformował, że nie ma zamiaru schodzić do 

podziemia, albo organizować ruchu oporu. 

W poniedziałek przywódcy zamachu uzyskali poparcie króla. 

C. Chaisaeng należy jest jednym z ponad 100 osób należących do opozycji 

spośród działaczy, naukowców. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27584718
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Został zatrzymany przed Klubem Korespondentów Zagranicznych w Bangkoku 

kiedy pojawił się po pięciu dniach przebywania w ukryciu, aby udzielić 

wywiadu dziennikarzom. 

W telewizyjnym wystąpieniu powiedział BBC, że jest gotowy na aresztowanie. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-27585297 

 

 

INDIE, Nowo wybrany premier Narendra Modi nalega aby Nawaz Sharif 

spacyfikował zbrojne oddziały oraz przyśpieszył proces związany z atakami 

na Bombaj w 2008 roku 

Przywódca Pakistanu przybył na zaprzysiężenie nowego premiera Indii w 

poniedziałek i ma nadzieję na ocieplenie stosunków pomiędzy obu krajami, 

które toczyły pomiędzy sobą trzy wojny od czasów uzyskanie niepodległości. 

Obaj rywale są w posiadaniu broni jądrowej i zarówno Indie jak i Pakistan 

mają za sobą lata wzajemnej podejrzliwości. 

We wtorek Narendra Modi odbył również dwustronne rozmowy z prezydentem 

Afganistanu Hamid Karzaiem. 

Premier Indii przeprowadził również rozmowy z prezydent Sri Lanki Mahinda 

Rajapaksa, premierem Nepalu Sushil Koirala oraz przywódcami Malediwów, 

Buthanu, Mauritiusa i Bangladeshu. 

Obecność Nawaz Sharifa w zaprzysiężeniu Narendra Modi w poniedziałek była 

pierwszą odkąd India i Pakistan uzyskały wolność od Wielkiej Brytanii w 

1947 roku, kiedy premier jednego kraju uczestniczył w ceremonii przywódcy 

innego kraju. 

55 członków partii Narenda Modi BJP w tym 7 kobiet uzyskało nominacje 

ministerialne. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-27583677 

 

W Kongo odkryto ogromne torfowisko  (Colossal peat bog discovered in Congo) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-27492949 

 

Papież spotkał się z ofiarami molestowania (Pope to meet sex abuse victims at the Vatican) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27583474 

http://www.bbc.com/news/world-asia-27585297
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-27583677
http://www.bbc.com/news/science-environment-27492949
http://www.bbc.com/news/world-europe-27583474
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26.V 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Rosja jest „otwarta na dialog z nowym przywódcą" 

Jednak rosyjski minister spraw zagranicznych powiedział, że działania 

wojska przeciwko separatystom muszą się zakończyć. 

Petro Poroshenko powiedział, że spotka się wkrótce z rosyjskimi przywódcami 

ale obiecał konsekwentne działanie w stosunku do uzbrojonych separatystów. 

Walki ciągle trwają na wschodzie podczas gdy prorosyjscy separatyści 

doprowadzili do zawieszenia lotów na lotnisku w Donetsku. 

Na miejscu jest prowadzona wymiana ognia oraz widać czarny dym. Nad 

lotniskiem zaobserwowano wojskowe samoloty. 

Tymczasem obserwatorzy potwierdzili, że wybory, które odbyły się w 

niedzielę odbyły się zgodnie z międzynarodowymi standardami. 

Wysłannicy z Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 

potwierdzili, że dali  nowemu prezydentowi „uprawnienia" do prowadzenia 

dialogu z separatystami na wschodzie. 

Petro Poroshenko  powiedział, że liczy na spotkanie z rosyjskimi liderami 

na początku następnego miesiąca po podróży do Polski gdzie spotka się z 

prezydentem Stanów Zjednoczonych oraz przywódcami UE. 

Zapewnił, jednak o swoim konsekwentnym działaniu w stosunku do uzbrojonych 

działaczy prorosyjskich. 

„Ich celem jest zamienić Donbass (wschodnią Ukrainę) w Somalię. Nie pozwolę 

nikomu aby doprowadził do tego w naszym kraju i mam nadzieję, że Rosja mnie 

w tym poprze." powiedział. 

Poinformował również, że na stanowisku premiera pozostanie  Arseniy 

Yatsenyuk. 

Po obliczeniu 70% głosów Poroshenko uzyskał 53.75%.  

Obalony prezydent Wiktor Janukowycz powiedział, że akceptuje wyniki wyborów 

„niezależnie od regionu i ilości oddanych głosów" poinformowały media 

rosyjskie. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27573622 

 

EGIPT, Ostatni dzień głosowania w wyborach prezydenckich 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27573622
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Były dowódca armii Abdul Fattah al-Sisi, który doprowadził do usunięcia 

islamskiego prezydenta Mohammeda Morsi w ubiegłym roku rywalizuje z 

reprezentantem lewicy Hamdeen Sabahi. 

Wszyscy spodziewają się, że Sisi wygra wybory. Nieoficjalne wyniki będą 

znane tuż po zamknięciu punktów wyborczych o godzinie 22.00. 

Głosowanie zostało wydłużone o jedną godzinę po tym jak władze ogłosiły 

wtorek dniem wolnym od pracy aby zwiększyć frekwencję wyborczą. 

Podczas wyborów zadbano o bezpieczeństwo, poprzez rozmieszczenie 250 000 

żołnierzy oraz policjantów na terenie całego kraju. 

Głosowanie w poniedziałek odbyło się  bez poważniejszych incydentów. 

Liczba głosujących była niższa niż w poprzednich wyborach, poinformowała 

agencja Reuters. 

Bractwo Muzułmańskie Mohammeda Morsi uznane za „ugrupowanie terrorystyczne" 

wezwało do bojkotu. Morsi oraz inni przywódcy ugrupowania są w trakcie 

procesu. Postawiono im różne zarzuty w tym udział w morderstwie. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27570653 

 

25.V 

POLSKA, Ostatni przywódca komunistów generał Wojciech Jaruzelski zmarł w 

wieku 90 lat po ciężkiej chorobie 

Jaruzelski stał na czele Polski od 1981 roku kiedy wprowadził stan wojenny 

i wydał rozkaz aresztowania przywódcy Solidarności Lecha Wałęsy. 

Stan wojenny został utrzymany  przez dwa lata po czym doszło do kryzysu, 

który doprowadził do rozpoczęcia negocjacji z Solidarnością. 

Jaruzelski  od pewnego czasu był chory. 

Lech Wałęsa powiedział, że „odszedł wspaniały człowiek z pokolenia 

zdrajców". 

Generał Jaruzelski walczył w polskiej jednostce armii rosyjskiej w czasie 

II wojny światowej a po wojnie został „oficerem politycznym" polskich sił 

zbrojnych. 

W czasie sowieckiej inwazji na Czechosłowację w 1968 roku, w której Polska 

wzięła udział był ministrem obrony. 

Zaprzeczył, że wydał rozkaz strzelania do stoczniowców, w czasie którego 

zginęło kilkudziesięciu robotników w Gdańsku i Gdyni w 1971 roku, za co 

odpowiadał później przed sądem. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27570653
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Generał Jaruzelski był sądzony także w 2008 roku przez władze 

postkomunistyczne za jego podjęcie decyzji o wprowadzenie stanu wojennego w 

1981 roku.  

W nocy 13 grudnia wprowadzono czołgi na ulice a tysiące działaczy opozycji 

zostały aresztowanych. 

Na skutek represji ze strony wojska zginęło kilkadziesiąt osób. Generał 

tłumaczył, że wprowadzenie stanu wojennego miało zapobiec inwazji ze strony 

Moskwy na Polskę. 

„Stan wojenny był złem, ale był znacznie mniejszym złem, niż to co mogłoby 

się wydarzyć bez jego wprowadzenia" Jaruzelski wyjaśnił podczas  procesu. 

Ruch Solidarności został zdelegalizowany a tysiące jego członków 

aresztowano po czym wspierany przez Moskwę rząd przystąpił do tłumienia 

protestów i strajków. 

Ostatecznie Jaruzelski zgodził się na wznowienie rozmów z Solidarnością. 

Ruch został zalegalizowany i rząd zgodził się na daleko idące reformy. 

Proces Jaruzelskiego został zawieszony po zdiagnozowaniu u niego choroby 

nowotworowej w 2011 roku. 

Przez wielu Polaków Jaruzelski jest uznawany, za zdrajcę ale niektórzy w to 

wątpią informuje Adam Easton z BBC. 

Generał Jaruzelski ustąpił ze stanowiska prezydenta w 1990 roku na rzecz 

Lecha Wałęsy. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27567079 

 

UE, Eurosceptycy i partie skrajnie prawicowe zdobyły przewagę w wyborach do 

parlamentu europejskiego, co we Francji premier określił jako „polityczne 

trzęsienie ziemi" 

Angielska Independance Party oraz francuski National Front pojawiły się na 

scenie politycznej. Trzy główne bloki centrum straciły wszystkie miejsca, 

pomimo posiadanej większości. 

Prezydent Francji Francois Hollande zorganizował pilne zebranie swojego 

gabinetu podczas gdy premier Manuel Valls złożył obietnicę cięć w podatkach 

dzień po tym jak ogłoszono wyniki. 

Kanclerz Niemiec Angel Merkell, której partia wygrała w Niemczech - 

określiła zwycięstwo skrajnej prawicy jako „nadzwyczajne i  godne 

pożałowania" i powiedziała, że najlepszą odpowiedzią będzie wzrost 

ekonomiczny i zwiększenie zatrudnienia. 

Jose Manuel Barroso odchodzący prezydent Komisji Europejskiej, wyjaśnił, że 

blok proeuropejski ciągle ma „bardzo mocną i trwałą większość". 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27567079
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WYNIKI: 

Włochy - ostateczne dane centro-lewica premiera Matteo Renzi 40% 

Francja - National Front 25%, Centro-prawica UMP 21%, socjaliści prezydenta 

Hollanda 14% 

Wielka Brytania - eurosceptyczny UKIP 27%, konserwatyści 24%, Labour Party 

25% 

Niemcy - partia Angeli Merkel (Christian Union) 35%, centro-lewicowa SPD 

27%, eurosceptyczni AfD 7% 

Polska - PO 32,13%, PiS 31,78%, SLD-UP - 4 mandaty  

Reasumując centro-prawicowa European People's Party uzyskała 214 mandatów w 

ze 751 (28,5%), socjaliści 189 mandatów  (25,17%), liberałowie 66 mandatów 

(8,79%), Zieloni 52 (6,92%). 

 Grupa The Eurosceptic Europe of Freedom and Democracy uzyskała 38 mandatów 

(24 osoby należą do UK Independance Party 0 UKIP). 

Ale grupa europosłów należących do prawicowego skrzydła rośnie, zwiększając 

tym samym obóz eurosceptyków. 

Wyniki wyborów będą wpływać na życie 500 milionów mieszkańców UE  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27559714 

 

http://www.polskatimes.pl/artykul/3450037,wybory-do-europarlamentu-2014-ostateczne-wyniki- 

pkw-eurowybory-wygrala-platforma-obywatelska,id,t.htm 

 

UKRAINA, Petro Poroshenko wygrał wybory prezydenckie 

 

Poroshenko znany jako „król czekolady" zdobył ponad 55% głosów w pierwszej 

turze. 

Po ogłoszeniu zwycięstwa 48-letni biznesman obiecał zacieśnić więzy z UE i 

przywrócić pokój we wschodnich rejonach. 

Prorosyjscy separatyści kilkakrotnie przerwali głosowanie.  W ciągu 

ostatnich dni zginęło około 20 osób. 

W Donetsku nie otworzono ani jednego punktu do głosowania a w rejonie tylko 

7 na 12 punktów było działających. Separatyści kontrolują znaczne obszary 

Donetska i Luhanska. 

Cztery godziny przed zamknięciem 0 16.00 (13:00 GMT) według nieoficjalnych 

danych w głosowaniu wzięło udział 45% uprawnionych. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27559714
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Przemawiając do swoich wyborców Poroshenko powiedział, że popiera 

przeprowadzenie wyborów parlamentarnych jeszcze w tym roku.   

Wyjaśnił, że nigdy nie uzna rosyjskiej „okupcji Krymu", który został zajęty 

przez Moskwę w marcu. 

Sam ma status miliardera  jako właściciel: grupy Roschen, która zajmuje się 

produkcją czekolady, stacji telewizyjnej i kilku fabryk. 

W wyborach rywalizowało ze sobą 8 kandydatów. Jedna z nich Julia Tymoszenko 

uzykała 12 % poparcie. 

Jeżeli wyniki głosowania zostaną potwierdzone druga tura się nie odbędzie. 

Tymczasem są informacje, że włoski fotoreporter Andrea Rocchelli i jego 

rosyjski kolega Andrey Mironov zostali zabici w czasie walk pomiędzy 

separatystami i siłami rządowymi w pobliżu Slovianska w niedzielę. 

Premier Rosji Dmitry Medvedev rozpoczął 2 dniową podróż po Krymie co 

zostało określone przez Ukrainę jako prowokacja. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27569057 

 

BLISKI WSCHÓD, Papież Franciszek pomodlił się przy betonowej barierze, 

którą Izrael buduje wokół Zachodniego Brzegu Jordanu 

Niespodziewana przerwa w podróży na Bliski Wschód nastąpiła po tym jak 

papież wezwał do zakończenia palestyńsko - izraelskiego konfliktu. 

Przemawiając w Betlejem Franciszek zaprosił prezydentów Izraela i 

Palestyny, aby przybyli do Watykanu i pomodlili się o pokój. 

Głównym celem podróży Franciszka jest poprawienie relacji z Kościołem 

Ortodoksyjnym. 

Papież zamierza spotkać się z patriarchą Konstantynopola Bartholomwe I w 

Jerozolimie, aby upamiętnić 50 rocznicę spotkania przywódców kościoła 

katolickiego i ortodoksyjnego, którzy zakończyli 900 letni okres rozdziału 

pomiędzy 2 kościołami. 

Do wizyty papieża w Izraelu doszło kilka tygodni po tym jak rozmowy 

pokojowe pomiędzy  

Izraelem a Palestyną załamały się a jego zaproszenie do Rzymu dla 

prezydentów Peresa i Abbasa szybko przyjęte przez obu - jest interesującym 

wydarzeniem, informuje Jeremy Bowen z BBC. 

Po mszy w Betlejem papież poleciał helikopterem do Tel Awiwu gdzie został 

formalnie powitany przez prezydenta Shimona Peresa i premiera Izraela 

Benjamina Netanyahu. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27569057
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Później odprawił mszę dla 8 tysięcy miejscowych chrześcijan, podczas której 

powiedział, że chciałby zaprosić prezydenta i premiera aby przyłączyli się 

do niego podczas modlitwy w Watykanie. 

Papież Franciszek jest czwartym przywódcą kościoła katolickiego, który 

przybył do Jerozolimy po papieżach: Pawle VI, Janie Pawle II i Benedykcie 

VI, który przybył tutaj w 2009 roku. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27562919 

 

24.V 

ROSJA, Władymir Putin określił słowa, którego użył książe Karol porównując 

go do Adolfa Hiltera jako nie do „zaakceptowania" 

Były polski uchodźca z czasów wojny, który spotkał Księcia Wali podczas 

podróży do Kanady, powiedział, że porównał niektóre działania nazistów w 

Europie do tego co robi Putin. 

Rosyjski prezydent, który był krytykowany na Zachodzie na skutek swojego 

postępowania odnośnie Ukrainy  powiedział, że jeśli książe Karol wygłosił 

taki komentarz  to jest on „nieodpowiedni" i „jest przykładem na 

niekrólewskie zachowanie". 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-27558825 

 

Festiwal Filmowy w Cannes: Winter slip nagrodzony Złotą Palmą (Cannes 2014: 

Winter Sleep wins Palme d'Or) 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-27561439 

 

23.V 

ZAMACH STANU, Yingluck spotyka się z przywódcami armii 

Obalona przywódczyni Tajlandii przybyła do Bangkoku dzień po tym kiedy 

armia dokonała zamachu stanu. 

Pani Yingluck jest jedną z grona 100 polityków, którzy zostali wezwani 

przez wojsko. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27562919
http://www.bbc.com/news/uk-27558825
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-27561439
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Armia zakazała 155 znaczącym politykom i działaczom opuszczania kraju bez 

zezwolenia. 

W czwartek armia zawiesiła konstytucję, zakazała organizowanie zgromadzeń i 

zatrzymała polityków, tłumacząc, że po miesiącach  niepokoju potrzebny jest 

spokój. 

Przywódcy  partii Pheu Thai pani Yingluck oraz opozycyjnych Demokratów 

zostali zwolnieni z miejsca zatrzymania w ciągu nocy. 

Zamach stanu, który nastąpił po kilku miesiącach antyrządowych protestów 

został szeroko skrytykowany. 

Nastąpił dwa dni po tym jak armia wprowadziła stan wojenny. 

Nie wiadomo jak długo chce zostać przy władzy. 

Przywódca wojska generał Prayuth Chan-Ocha jest postrzegany jako silny 

lojalista i może być uznany za sukcesora niedomagającego króla Bhumibol. 

Korespondenci informują, że może się zdarzyć, że generał wciąż będzie u 

władzy gdy na tronie zasiądzie nowy monarcha. 

Generał Prayuth ogłosił się nowym premierem - poinformowało wojsko 

pzejmując władzę „aby kraj szybko wrócił do normalności". 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-27530817 

 

HOLANDIA, Międzynarodowy Trybunał ds. zbrodni skazał byłego przywódcę 

oddziałów kongijskich Germain Katanga na 12 lat pozbawienia wolność za 

nakłanianie i uczestnictwo w zbrodniach wojennych 

Katanga został uznany za winnego w marcu, jako drugo osoba przez trybunał w 

Holandii. 

Był odpowiedzialny za masakrę setek mieszkańców wioski  w północno-

wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga w 2003 roku. 

Do walk doszło na skutek konfliktów o podłożu etnicznym i szacuje się, że 

zginęło w nich 50 000 ludzi. 

W oświadczeniu odczytanym przed trybunałem w Hadze sędzia Bruno Colte 

powiedział, że ponad 6 lat, które 36 letni Katanga spędził pod dozorem 

Międzynarodowego Trybunału zostanie zaliczone na poczet wyroku. 

Znany swoim zwolennikom jako Simba albo „lew" Katanga został uznany za 

zaplanowanie zasadzki w wiosce Bogoro w prowincji Ituri. 

Uznano go również za odpowiedzialnego za zorganizowanie broni w tym 

karabinów i maczet - użytych do zabicia 200 osób, ale nie został zwolniony 

z obarczenia winą o bezpośredni udział. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-27530817
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Jako dowódca oddziałów miał wsparcie grupy Lendu, którzy zaatakowali 

członków ugrupowana Hema zabijając część z nich podczas snu. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-27531534 

 

Chiński potentat Liu Han  został skazany na śmierć za dokonanie morderstwa 

(Chinese tycoon Liu Han sentenced to death for murder) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-27533558 

 

22.V 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Były rosyjski potentat naftowy Mikhail Khodorkovsky 

ostrzegł przed nakładaniem kolejnych sankcji na Rosję w związku z jej rolą 

w wydarzeniach na Ukrainie 

W wywiadzie udzielonym BBC powiedział, że Europa podjęła ryzyko  

pchnięcia Rosji w ręce nacjonalistów próbując izolować ją. 

Zamiast tego jego zdaniem przywódcy powinni pomóc ustabilizować sytuację  

na Ukrainie co może zachęcić do zmian w Rosji. 

Khodorkovsky był najbogatszym rosyjskim biznesmenem aż do czasu do kiedy  

poróżnił się z Kremlem i spędził 10 lat w więzieniu. 

Khodorkovsky powiedział BBC, że Ukraina uwikłała się w „powoli  

rozpalającą się wojnę domową”, ale powiedział, że nie wierzy, iż  

rosyjski prezydent Władymir Putin planuje inwazję na Ukrainę. 

Putin „utracił kontrolę" nad wydarzeniami rozgrywającymi się u swojego  

sąsiada, wskazując na brak wpływu Kreml aby zatrzymać referendum  

zorganizowane przez pro rosyjskich separatystów w Donetsku i Luhansku. 

Ale wyjaśnił, że reakcja Europy na wydarzenia na Ukrainie zagroziła  

rozjątrzeniem odnowionego rosyjskiego nacjonalizmu, wzbudzonego aneksją  

Krymu. 

Khodorkovsky tłumaczy, że przywódcy UE powinni zaniechać kolejnych  

sankcji nakładanych na Moskwę i skoncentrować swoje wysiłki na  

zachęcaniu Kijowa do przeprowadzenia reform politycznych w Kijowie. 

Rosja może stać się jeszcze bardziej autorytarna, mówi jeżeli sytuacja  

na Ukrainie pogorszy się. 

Khodorkovsky był uważany za wielu Rosjan jako jeden ze znienawidzonych  

reprezentantów klasy oligarchów, którzy zbudowali swój majątek na pół  

legalnych operacjach  w latach chaosu, który zapanował  po upadku  

Związku Radzieckiego. 

http://www.bbc.com/news/world-africa-27531534
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-27533558
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Ale jego aresztowanie i długie lata w więzieniu zmieniły go z  

rosyjskiego potentata z największego politycznego przeciwnika prezydenta  

Putina, informuje korespondent BBC.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27513321 

 

31 ofiary w ataku w chińskim regionie Xinjiang (Urumqi attack kills 31 in 

China's Xinjiang region) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-27502652 

 

Archaeopteryx: zdjęcie rentgenowskie rzuca nowe światło na tajemniczego 

„ptaka”  (Archaeopteryx: X-rays shine new light on mystery 'bird') 

http://www.bbc.com/news/science-environment-2750235421.05 

 

 

15 maj (czwartek) – 21 maj (środa) 2014 

 

 

21.V 

STAN WOJENNY W TAJLANDII, Szef armii odbył rozmowy z głównymi politykami  

kraju 

Generał Prayuth Chan-Ocha spotkał się z reprezentantami rządu oraz z  

dwiema głównymi protestującymi frakcjami. 

Podczas rozmów nie doszło do ustaleń, powiedział jeden z delegatów.  

Kolejne odbędą się w czwartek. 

We wtorek premier zaapelował o spokój. 

„Dowódca armii poprosił nas aby wrócić do domów i przemyśleć sprawy o  

których rozmawialiśmy, tak, aby znaleźć rozwiązanie dla naszego kraju"  

powiedziała Puchong Nutrawong główny sekretarz Election Commission  

agencji Reuters. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27513321
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-27502652
http://www.bbc.com/news/science-environment-2750235421.05
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Po rozmowach będzie jasne czy armia ograniczy się do zapewnienia  

bezpieczeństwa w kraju czy rozszerzy swoją władzę, informuje  

korespondent BBC. 

W Tajlandii od sześciu miesięcy jest niespokojnie  odkąd protestujący w  

październiku rozpoczęli kampanię aby obalić rząd. Co najmniej  28 osób  

zostało zabitych a setki rannych. 

Tajlandia znalazła się w pułapce nawracających niepokojów odkąd wojsko  

obaliło premiera Thaksin Shinawatra  w 2006 roku. 

Miał od duże poparcie ze strony biednych oraz ludności rolniczej, którzy  

dwukrotnie zagłosowali na jego ugrupowania w czasie wyborów - ale byli  

niechętni miejskiej elity, która doprowadziła do obecnych protestów. 

Jego siostra Yingluck Shinawatra przewodziła rządowi aż do momentu kiedy  

nie została odsunięta przez trybunał. 

Premier Niwatthamrong Boonsongphaisan  poprosił aby nowe wybory odbyły  

się w sierpniu. 

Ale protestujący uważają, że pieniądze rodziny Shinawatara skorumpowały  

Tajlandzką demokrację i chcą, aby wybrać rząd, aby zreformować system  

polityczny zanim odbędzie się głosowanie. 

Jednak jakiekolwiek działanie aby utworzyć nowy rząd  może zezłościć  

„czerwone koszule" wspierające obecny rząd, którzy obiecali, ze nie  

zgodzą się na to. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-27465560 

 

ROSJA, Trybunał w Moskwie uznał za winnych 5 mężczyzn zamordowanie  

rosyjskiej dziennikarki Anny Politkovskaya w 2006 roku 

Jeden z mężczyzn został uznany za winnego zastrzelenia dziennikarki a  

czterech pozostałych za zorganizowanie zabójstwa. Trzej z nich są braćmi  

pochodzącymi z Czeczeni. 

Politkovskaya, l. 48, reporter śledczy i jednoczenie przeciwnik  

rosyjskie wojny w Czeczeni, została zastrzelona w windzie w swoim bloku. 

Trzech z mężczyzn zostało uniewinnionych w procesie w 2009 roku. 

Pierwszy wyrok został obalony przez rosyjski Sąd Najwyższy, który  

doprowadził do wznowienia procesu. 

Jeden z braci Rustam Makhmudov został uznany za winnego oddania strzału.  

Jego bracia zostali uznani za współwinnych. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-27465560


  POLSKI PORTAL 1-31 maj  2014                                                                                                                                                     (nr 14)                                                                                                                                                        
24 
 

Za zorganizowanie zabójstwa uznano również za winnych jednego z wujów  

braci oraz emerytowanego policjanta. 

Politkovskaya była reporterem w gazecie Novaya Gazeta gdzie zyskała  

międzynarodową sławę za śledztwo dotyczące rosyjskich nadużyć w  

Czeczeni. 

Ale jej artykuły, bardzo krytyczne w stosunku do prezydenta Władymira  

Putina, wtedy sprawującego drugą kadencję, i w stosunku do przywódców  

Czeczeni, rozgniewały wielu przedstawicieli władz. 

Pięciu mężczyzn prawdopodobnie zostanie skazanych na karę dożywotniego  

pozbawienia wolności w środę. 

W dalszym ciągu nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za zabójstwo. 

W ubiegłym roku były oficer Dmitry Pavlyuchenkov został skazany na 11  

lat pozbawienia wolności za dostarczanie broni do zabójstwa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27496916 

 

SYRIA, Według Amnesty Internatioonal uchodźcy w Libanie nie mają  

zapewnionej podstawowej opieki medycznej 

 

Ponad milion mieszkańców Syrii uciekło do Libanu podczas trwającej wojny 

domowej. 

Według ONZ obecnie jest zarejestrowanych 2,7 miliona uchodźców i liczba 

ciągle rośnie. 

Znaczna ilość przybyła do Turcji, Jordanu, Egiptu, ale Liban ponosi  

największy ciężar konfliktu. 

W marcu minister spraw zagranicznych Libanu powiedział, że „kryzys  

zagraża istnieniu" jego krajowi 

ONZ zaapelował do międzynarodowych darczyńców o pomoc finansową w  

wysokości 4,2 miliarda dolarów dla uchodźców z Syrii ale otrzymało tylko  

24% tej kwoty. 

System opieki zdrowotnej w Libanie jest zarządzany prywatnie i przez to  

drogi, co powoduje, że większość uchodźców może liczyć tylko na pomoc  

dotowaną z puli agencji zajmującej się uchodźcami przy ONZ - UNHCR. 

Z powodu niewystarczających funduszy agencja musiała wprowadzić kryteria  

upoważniające do leczenia w szpitalu. Według raportu nawet jeśli uchodźcy  

spełniają ostre kryteria muszą płacić 25 % kosztów samodzielnie. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27496889 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27496916
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27496889


  POLSKI PORTAL 1-31 maj  2014                                                                                                                                                     (nr 14)                                                                                                                                                        
25 
 

 

Oczekiwania Putina odnośnie szczytu w Chinach (Putin's hopes for China 

summit) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-27481212 

 

20.V 

TAJLANDIA, Armia wprowadziła stan wojenny, aby „zachować prawo i porządek", 

ale informuje, że nie jest to zamach stanu 

W odpowiedzi premier nalega,  żeby wojsko działało „zgodnie z konstytucją" 

i „bez przemocy". 

Armia zajęła stacje telewizyjną i stacje radiowe oraz zablokowała drogi w 

stolicy w Bangkoku. 

Stan wojenny został wprowadzony po kilku miesiącach wzrastających napięć 

pomiędzy rządem i opozycją. 

Armia od momentu upadku monarchii absolutnej w 1932 roku przeprowadziła co 

najmniej 11 zamachów stanu. 

Obecnie pod wojskowym oświadczeniem widnieje podpis szefa armii Prayuth 

Chan-Ocha powołującego się na prawo z 1914 roku, które zezwala na 

interwencję w czasie kryzysu. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-27480845 

 

CHINY,  Rosyjski prezydent Władymir Putin przybył do Szanghaju na szczyt 

rosyjsko - chiński 

Szczyt odbywa się po tym kiedy Chiny i Rosja są krytykowane za dyskusje w 

sprawie Morza Południowochińskiego oraz Ukrainy. 

Na konferencję CICA (The Conference on Interaction and Confidence Building 

Measures in Asia) przybyli przedstawiciele z prawie 40 krajów i 

międzynarodowych organizacji. 

Przybędzie Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon oraz przywódcy z Iranu, 

Pakistanu, Kazahstanu i Kambodży. Na szczycie chiński prezydent Xi Jinping 

ma wygłosić oświadczenie na temat bezpieczeństwa w Azji. 

Dla prezydenta Putina będzie to pierwsza podróż do Chin odkąd prezydent Xi 

objął urząd. 

Chiny są dla Rosji największym pojedynczym partnerem handlowym, którym są 

prowadzone transakcje handlowe na poziomie 90 miliardów dolarów w 2013 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-27481212
http://www.bbc.com/news/world-asia-27480845
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roku. Obaj sądzie zamierzają je zwiększyć do poziomu 200 miliardów do końca 

dekady, jak informują agencje. 

John Sudworth z BBC informuje, że Rosja chce zawrzeć układ energetyczny 

dzięki któremu mogłaby dostarczać gaz do Chin. Ale Chiny chcą się targować 

ze względu na obecne problemy Rosji w Europie. 

Moskwa została potępiona na forum międzynarodowym za zajęcie Krymu. 

Chiny dotknęła fala krytyki za ich ostanie działania na Morzu 

Południowochińskim. 

Odmowa przesunięcia platformy wiertniczej o co poprosiło Hanoi doprowadziło 

w ubiegłym tygodniu do protestów w Wietnamie wraz z incydentami, w których 

demonstranci zaatakowali chińskich robotników i chińskie przedsiębiorstwa. 

Zginęły co najmniej dwie osoby.  

Filipiny oskarżyły Chiny o utworzenie pasa przestrzeni powietrznej nad 

spornym terenem Rafy Johnsona. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-27481454 

 

Dlaczego w Libii panuje bezprawie (Why is Libya lawless?) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-24472322 

 

Nowotwór prostaty może być spowodowany chorobą przenoszoną drogą płciową 

(Prostate cancer 'may be a sexually transmitted disease') 

http://www.bbc.com/news/health-27466853 

 

19.V 

HOLANDIA, w Hadze rozpoczęła się obrona  w procesie byłego  

bośniackiego Serba szefa armii Ratko Mladica oskarżonego o ludobójstwo i  

zbrodnie przeciwko ludzkości 

Mladic, 72 l., jest jednym z głównych podejrzanych, który pojawił się przed 

Międzynarodowym Trybunałem ds. zbrodni w byłej Jugosławii (International 

Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)) 

Oskarżony nie przyznaje się do 11 zarzutów, które odnoszą się do wojny w 

Bośni w latach 1992-95. 

Głównie obwini się go o rolę w masakrze ponad 7000 bośniackich mężczyzn i 

chłopców w Srebrenicy. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-27481454
http://www.bbc.com/news/world-africa-24472322
http://www.bbc.com/news/health-27466853
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Masakra była w Europie największą zbrodnią od czasu II wojny światowej. 

Obrona wyjaśnia, że oskarżony był tylko żołnierzem wykonującym rozkazy. 

Jego adwokaci oceniają go jako patriotę, który walczył w obronie swoich 

ludzi. 

Obrona będzie próbować obalić główne oskarżenie prokuratury, że on 

bezpośrednio kierował kampanią zmierzającą do czystek etnicznych części 

Bośni skierowanych przeciwko ludności, która nie była narodowości serbskiej 

i uczynić ją częścią Serbii. 

Linia obrony ma trzymać się wersji, że Mladic cierpi na zaburzenia pamięci 

co stanowi dla niego utrudnienie w rozróżnianiu pomiędzy prawdą i fikcją. 

Anna Holligan Z BBC informuje, że pomimo tego, że Mladic zaprzecza 

oskarżeniom wieluu ocalałych z wojny uważa go z jednego z głównych 

odpowiedzialnych za ich cierpienie. 

Obrona ma 207 godzin na przedstawienie swoje argumentacji i tyle samo czasu 

ma prokuratura. 

Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o liczbę powołanych świadków. 

W Srebrenicy Bośniacko Serbskie siły najechały bronioną przez ONZ strefę  

zabijając mężczyzn i chłopców w 1995 roku. 

Ratko Mladic pełnił funkcję generała. W 2011 roku został aresztowany w 

północnej Serbii, gdzie żył pod przybranym nazwiskiem. 

W Hadze również będzie sądzony były przywódca bośniackich Serbów Radovan 

Karadzic, który podobnie jak Mladic jest oskarżony o zbrodnie wojenne i 

zbrodnie przeciwko ludzkości. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27464998 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Prezydent Rosji Władymir Putin polecił wycofanie 

oddziałów znad granicy, informuje Kreml 

Jednostki z regionów: Rostov, Belgorod i Bryansk mają wrócić do swoich 

stałych baz, głosi oświadczenie. 

Rosja już poprzednio wydała podobne oświadczenia, ale bez dokonania 

rzeczywistych zmian w sytuacji. 

Korespondenci informują, że wycofanie około 40 000 rosyjskich żołnierzy 

znad granicy z Ukrainą mogłoby pomóc w deeskalacji konfliktu. 

Jeden ukraiński żołnierz  został zabity a inny ranny w poniedziałek na 

skutek ataku separatystów na punkt kontrolny w pobliżu Slovianska w rejonie 

Donetska podała ukraińska agencja Interfax cytując ministra obrony.  

http://www.bbc.com/news/world-europe-27464998
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W sobotę separatyści mianowali premiera na czele określanej przez nich 

Ludowej Republiki Donieckiej. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27467807 

 

POWÓDŹ NA BAŁKANCAH, Serbia i Bośnia poprosiła o międzynarodową pomoc  

dla ludzi dotkniętych powodzią o niespotykanej dotąd skali 

Obecnie woda opada, ale niebezpieczeństwo istnieje informują władze. 

Istnieje zagrożenie osunięcia się ziemi na skutek trudności związanych z  

występowanie min niewybuchów w Bośni oraz spiętrzonej wody rzek. 

Główna elektrownia wodna w Serbii jest ciągle zagrożona. Dziesiątki  

tysięcy ludzi opuściły swoje domy. 

Władze informują, że w ciągu kilku dni spadło tyle deszczu ile normalnie  

 

w ciągu trzech miesięcy co spowodowało powodzie najgorsze od czasu kiedy  

zaczęto notować takie zdarzenia 120 lat temu. 

Co najmniej 35 osób zginęło. 

Trwa wielka międzynarodowa operacja, helikoptery z UE, USA i Rosji ewakuują 

ludzi z zagrożonych miejsc. 

Ale serbski premier Aleksander Vucic powiedział, że Serbia potrzebuje 

dalszej pomocy, szczególnie dostarczanie żywności, ubrań i wody 

butelkowanej. 

Deszcz spowodował ponad 2000 obsunięć ziemi w górzystej Bośni, tamując 

przejazd na drogach, dostęp do domów i całych wiosek. 

Ratownicy przekonują ludzi aby ci wyszli na balkony, dachy swoich domów z 

jaskrawą tkaniną, aby byli widoczni. 

Władze podają, że około milion ludzi więcej niż jedna czwarta populacji 

mieszka w najbardziej dotknięte przez powodzie terenach. 

Powodzie i osunięcia ziemie doprowadziły do obawy odnośnie 1 miliona min, 

które zostały podłożone w czasie wojny w Bośni w latach 1992-95. 

Prawie 120 000 niezdetonowanych min znajduje się w 9400 oznaczonych mini 

polach minowych, informują władze. 

Woda jednak usunęła znaki ostrzegawcze  i w wielu przypadkach poluzowała 

same miny. 

Mieszkańcy spędzili weekend w miastach  układając worki z piaskiem wzdłuż 

koryt rzecznych - w tym w Belgradzie. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27467807
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Państwowa spółka energetyczna EPS informuje, że jej personel robi wszystko 

co możliwe aby zabezpieczyć elektrownię Tesla przed kolejnymi 

uszkodzeniami. 

Części elektrowni oraz pobliska kopalnia, która dostarcza paliwa znalazły 

się pod wodą. Same zniszczenia kopalni wycenia się na ponad 100 milionów 

euro. 

Duże części wschodniej Chorwacji również znalazły się pod wodą. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27465175 

 

18.V 

SYRIA, Szef sił powietrznych generał Hussein Ishaq został zabity w pobliżu 

Damaszku 

Informuje się, że kiedy rebelianci zaatakowali bazę obrony przeciwlotniczej 

w pobliżu miasta Mleiha generał został ranny a następnie zmarł. 

Jest jednym z wielu wysokiej rangi oficerów który zginął w wojnie domowej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27462255 

 

SZWAJCARIA, W referendum odrzucono propozycję wprowadzenia najwyższego  

minimalnego  wynagrodzenia 

Zgodnie z planem, pracownicy musieliby płacić zatrudnionym minimum 22  

franki (25 dolarów; 15 funtów; 18 euro) za godzinę. 

Zwolennicy twierdzą, że krok był konieczny aby ludzie mogli żyć na  

przyzwoitym poziomie. 

Krytycy uważają, że to może podnieść koszty produkcji i zwiększyć  

bezrobocie. 

Propozycja minimalnej stawki wynagrodzenia została odrzucona przez 76%  

głosujących. Zwolennicy argumentują, że to może „ochronić równy sposób 

wynagradzania", ale Swiss Business Federation uważa, że to może skrzywdzić 

osoby mało zarabiające. 

Temat ten należał do jednego z wielu tematów poruszanych podczas referendum 

w niedzielę. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27465175
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27462255
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Kontrowersyjny plan dotyczący zakupu 22 wyprodukowanych prze Szwecję 

myśliwców Gripen prze Szwajcarskie Siły Zbrojne został odrzucony przez 53 % 

głosujących. 

Tymczasem 63% osób poparła na dożywotni zakaz pracy z dziećmi dla skazanych 

pedofilów. 

Ale propozycja ze strony związków zawodowych dotycząca ustalenie rocznych 

zarobków na poziomie nie niższym niż 53 000 dolarów  wywołała dyskusję. 

Związki wyrażają niezadowolenie, że Szwajcaria - jeden z najbogatszych 

krajów na świecie nie ma stawki minimalnej pensji podczas gdy mają ją 

sąsiednie Niemcy i Francja. 

Argumentują, że przeżycie za mniej niż 4000 franków na miesiąc jest 

niemożliwe ze względu na koszty wynajmu , ubezpieczenia zdrowotnego  i 

wyżywienie są wysokie. 

Minimalna stawka w Niemczech będzie wynosić 8.5 euro za godzinę w 2017 

roku. 

Małe przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników jak na przykład farmerzy są 

szczególnie zaniepokojeni tym, że będą zmuszeni aby płaci swoim pracownikom 

4000 franków co uczyni ich produkty niekonkurencyjnymi na rynku. 

Większość z mało zarabiających pracowników pracuje w sektorze usług, w 

hotelach i restauracjach i większość z nich to kobiety. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-27459178 

 

POWÓDŹ NA BAŁKANACH, Obawa przed nową falą na rzece Sava 

Serbia przygotowuje się na „falę powodzi" na jednej z głównych rzek. 

 

Jest spodziewany najwyższy poziom wody na rzece Sava co może zagrozić 

największej w kraju elektrowni. 

Powodzie są spodziewane również w Chorwacji. 

W niedzielę z serbskim mieście Obrenovac znaleziono 20 ciał. 

Tymczasem w Bośni zginęło 19 osób. Władze ostrzegają, że liczba ofiar może 

wzrosnąć. 

Guy Delauney informuje, że w stolicy w Belgradzie deszcz przestał padać. 

Wolontariusze i pracownicy służb ratunkowych układają worki z piaskiem 

wzdłuż rzeki w Belgradzie oraz innych miastach takich jak Sabac i Sremska 

Mitrovica. 

http://www.bbc.com/news/business-27459178
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Największa obawa dotyczy tego czy fala powodziowa dotrze do elektrownie 

Nikola Tesla, która odpowiada za dostarczenie prądu do miasta informują 

korespondenci. 

W niedzielę poziom fali powodziowej opadł. 

Istnieją również obawy co do innej elektrowni w Kostolac na zachód od 

Belgradu gdzie rzeka Mlava przerwała drugi krąg zabezpieczeń. 

Kostolac dostarcza Serbii 20% elektryczności. 

Ogólnie rzecz biorąc około jedna trzecia Bośni została dotknięta przez 

powodzie. Najbardziej północny wschód gdzie zostały zalane domy, drogi i 

linie kolejowe. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27459184 

 

17.V 

WYBORY W INDIACH, Premier - elekt Narendra Modi po swoim zwycięstwie  

wyborczym, odprawił religijne rytuały w świętym mieście Varansi  

Modi odprawił modły na brzegu rzeki Ganges po tym jak przywitali go  

zadowoleni zwolennicy. 

Obserwatorzy opisują ceremonię jako pełną politycznego symbolizmu, przez  

co premier podkreślił swoje silne związki z hinduizmem. 

Modi, 63, obiecał oczyścić Ganges uważaną za świętą rzekę przez Hindusów. 

Został wybrany do parlamentu  z Varanasi ze swojej rodzinnej prowincji 

Gujarat. 

Nieco wcześniej poprowadził procesję zwycięstwa w stolicy Delhi. 

Narendra Modi odniósł najbardziej decydujące zwycięstwo od trzech dekad, 

głosząc hasła ożywienia gospodarczego. Jako premier zostanie zaprzysiężony 

w następnym tygodniu. 

Manmohan Singh, którego Kongres Party przegrała złożył rezygnację ze 

stanowiska premiera. 

Według wyników wyborczych BJP uzyskała większość w parlamencie i będzie w 

stanie rządzić samodzielnie. 

Jednak wielu Hindusów niepokoi się wydarzeniem związanym z wydarzeniem w 

2002 kiedy Modi zrobił niewiele aby powstrzymać miejskie rozruchy w 

Gujarat, w których co najmniej 1000 osób zginęło w tym większość 

muzułmanów. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27459184
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Modi pełnił wtedy funkcję szefa ministerialnego i zaprzeczył wszelkim 

zarzutom i nigdy nie poniósł odpowiedzialności. 

BJP zdobyła 282 miejsca - więcej niż 272 miejsca potrzebne dla 

parlamentarnej większości. 

Światowi przywódcy w tym prezydent Stanów Zjednoczonych Barak Obama oraz 

premier Wielkiej Brytanii Dawid Cameron złożyli gratulacje premierowi 

elektowi. 

Nowy przywódca Indii otrzymał zaproszenie do Waszyngtonu i Londynu. 

Poprzednio USA odmówiła mu wizy a Wielka Brytania odcięła się od niego na 

skutek zamieszek w 2002 roku. 

Congress Party, która dominowała w polityce Indii od momentu uzyskania 

niepodległości, teraz w parlamencie będzie miała około 44 miejsca. 

Analitycy tłumaczą, że Congress był uwikłany w serię afer korupcyjnych  i 

jego przywództwo było nieefektywne w minionych latach. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-27451970 

 

16.V 

TURCJA, Związki zawodowe zorganizowały jednodniowy strajk w proteście  

przeciwko wypadkowi w kopalni, który spowodował śmierć 282 osób 

W kraju tysiące osób wyszło na ulice w różnych miastach a w Izmirze  

doszło do starć. 

Na cmentarzu odbyły się pierwsze pogrzeby ofiar. 

Tymczasem ocalały z katastrofy opowiada co się wydarzyło. 

„Kiedy poczuliśmy dym próbowaliśmy dostać się  na górę gdy nagle  

usłyszeliśmy odgłos wybuchu" powiedział Ferhat Ay BBC. 

„Zszedłem na dół aby ratować przyjaciół. Nie mogłem oddychać. Nie mogłem  

się wycofać". 

Tymczasem na cmentarzu kopie się nowe groby a z głośników słychać  

recytowaną listę ofiar. 

Ratownicy kontynuują akcję w kopalni Soma, ale nie ma nadziei na  

odnalezieni kogokolwiek żywego. 

Liczba ofiar sięgnęła 282 osoby po wydobyciu ostatnio 8 ciał. 

Los 150 górników nie jest znany. 

W stolicy 3000 ludzi pomaszerowała na budynek ministerstwa pracy. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-27451970
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W Istambule tłum próbował ruszyć na Plac Taksim, miejsce ostatnich  

antyrządowych demonstracji ale został zatrzymany przez policję . 

To już drugi dzień protestów  po tym jak policja starła się z  

protestantami w środę. 

W Izmirze trzecim co do wielkości mieście położonym 120 km od Somy  

policja użyła armatek wodnych przeciwko 20 ooo ludzi, którzy wyszli tam  

na ulice. 

Przywódca związków zawodowych został hospitalizowany 

Do demonstracji doszło także w Bursa, Antalya, Diyarbakir i innych  

miastach 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27415822 

 

INDIE, Opozycyjna partia narodowa Bharatiya Janata Party (BJP) nazwała  

swoje przepowiadane wcześniej zwycięstwo w wyborach „zwycięstwem  

obywateli" 

Przewodniczący partii Rajnath Singh powiedział, że to oznacza początek  

”nowej ery" dla Indii. 

Podczas dotychczasowego liczenia głosów wszystko wskazywało na to, że  

BJP jest na drodze do największego zwycięstwa od 30 lat prześcigając  

ustępującą Congress Party. 

Po dekadzie rządów Congress Party, BJP będzie kierować się ostro na  

prawo. 

Nowym premierem zostanie Narendra Modi szef ministrów w zachodniej  

prowincji Gujarat, który opowiada się za rozwojem i wzmocnieniem  

nacjonalizmu informuje Soutik Biswas z BBC. 

Podczas kampanii głosił hasła ożywienia zwalniającej gospodarki. 

Ale wielu Hindusów ciągle ma duży niepokój odnośnie Modi ponieważ pomimo  

obietnic zrobił niewiele aby powstrzymać zamieszki w 2002 roku w  

Gujarat, w których co najmniej 1000 osób zginęło, większość muzułmanów. 

Wynik wyborów będzie druzgocący dla Congress party, na której czele stoi  

rodzina Nehru-Ghandi i jest zdominowana przez hinduskich polityków od  

czasu uzyskania niepodległości. 

To odzwierciedla również złość na Congress co uwidacznia się w licznych  

skandalach korupcyjnych i którego przewodnictwo było synonimem  

nieskuteczności w minionych latach, mówią analitycy. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27415822
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http://www.bbc.com/news/world-asia-27435856 

15.V 

TURCJA, Związki zawodowe ogłosiły jeden dzień strajku w proteście przeciwko 

największej w kraju katastrofie w kopalnie gdzie zginęło co najmniej 282 

osoby 

Przedstawiciele związków powiedzieli, że ostatnia prywatyzacja sektora 

wydobywczego doprowadziła do tego, że warunki pracy stały się niebezpieczne 

Prezydent Abdullah Gul ma przybyć na miejsce katastrofy, a kraju rozpoczyna 

się trzy dniowy okres żałoby narodowej. 

Premier Recep Tayyip Erdogan został kilkakrotnie potrącony przez 

rozgniewanych protestantów kiedy przybył do kopalni Soma w środę. 

Jego samochód został skopany i wezwano go do rezygnacji po tym jak 

zorganizował konferencję na temat katastrofy. 

Pojawiły się zdjęcia jak pośród przepychanek szuka schronienia w sklepie. 

James Reynolds z BBC uważa, że dla Erdogana obecna tragedia jest testem dla 

jego reputacji i ma on świadomość, że poprzedni rząd przegrał wybory po tym 

jak niewłaściwie zachował się podczas trzęsienia ziemi w 1999 roku. 

W mieście doszło do ataku na kilka biur rządzącej partii AK. 

Do niezadowolenia przeciwko rządowi doszło w kilku miejscach w kraju. 

Eksplozja nastąpiła w kopalni gdy pod ziemią było 787 górników. 

Przedstawiciele rządu informują, że 363 górników zostało uratowanych w 

ciągu kilku godzin po eksplozji, ale od środy rano nie wydobyto na 

powierzchnię żadnych ocalałych. 

Minister energetyki Taner Yildiz poinformował, że wydobyto kolejnych 8 ciał 

co zwiększa liczbę ofiar z 274 do 282. Około 150 górników pozostaje 

zaginionych. 

Szef Konfederacji Rewolucyjnej Związków Zawodowych (Confederation of 

Revolutionary Trade Unions) poinformował dziennikarzy, że kilka głównych 

grup związkowych zgodziło się na przeprowadzenie strajku. 

Arzu Cerkezoglu wezwał ludzi do ubrania się na czarno i marsz na 

Ministerstwo Pracy. 

Soma została sprywatyzowana w 2005 roku 

Tymczasem w środę w stolicy Ankarze policja rozpyliła gaz łzawiący i użyła 

armatek wodnych przeciwko 800 protestującym, którzy próbowali wejść do 

budynku ministerstwa energetyki. 

Armatek wodnych użyto również w Istambule aby rozproszyć protestantów na 

głównej ulicy Istiklal. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-27435856
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27415822 

 

KOREA PŁD., Kapitan promu, który zatonął został oskarżony o nieumyślne 

spowodowanie śmierci 

Lee Joon-seok, 68, został oskarżony o opuszczenie okrętu podczas go on 

tonął i poinformowanie pasażerów, żeby ci pozostali na miejscu informuje 

agencja Yonhap. 

Był też jedną z pierwszych osób, które zostały uratowane przez straż 

przybrzeżną, która przybyła na miejsce katastrofy. 

Prom zatonął 16 kwietnia i zginęło 281 pasażerów. 

Oprócz kapitana trzej członkowie załogi, główny inżynier, główny mat i 

drugi mat również zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci. 

Jeżeli wina zostanie dowiedziona dostaną karę dożywocia. 

„Ta czwórka ludzi uciekła zanim zrobili to pasażerowi co doprowadziło do 

poważnych skutków" powiedział prokurator Ahn Sang-don dziennikarzom. 

Prokuratorzy oskarżyli pozostałych 11 członków załogi o zaniedbania. 

Tylko 172 pasażerów przeżyło w tym 22 członków 29 osobowej załogi. 

Tymczasem wyniki dotychczasowego śledztwa  wskazują, że główną przyczyną 

zatonięcia był gwałtowny zwrot jednostki. 

Prom Sewol „wykonał gwałtowny zwrot pod kątem 15 stopni zanim zaczął 

przechylać się i odwracać do góry dnem informuje agencja Yonhap cytując 

ustalenia policji i prokuratury. 

Zbyt duży ładunek i brak wody w zbiornikach balastowych spowodowały 

trudności w powrocie do położenia równowagi po wykonaniu gwałtownego 

zwrotu, który wykonała jednostka. 

Kiedy jednostka odwróciła się do góry dnem kapitana nie było na mostku. 

Władze aresztowały kilkoro ludzi, które nie były na promie podczas 

zatonięcia. 

Są wśród nich przedstawiciele właściciela jednostki Chonghaejin Marine 

Company i pracownicy spółki odpowiadającej za inspekcję urządzeń 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

Jest spodziewane w późniejszym czasie przeprowadzenie inspekcji sprzętu 

odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pasażerów, który był złej jakości. 

Na skutek śmierci jednego z nurków, który brał udział w akcji ratunkowej 

Seul planuje udzielenie pomocy psychologicznej dla ratowników poinformowały 

media lokalne. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27415822
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-27420071 

 

Atak nowego wirusa (Mers virus: World health chiefs mull emergency warning) 

http://www.bbc.com/news/health-27403691 

 

 

8 maj (czwartek) – 14 maj (środa) 2014 

 

14.V 

TURCJA, wybuch w kopalni węgla brunatnego, liczba ofiar rośnie 

Władze podają, że na skutek eksplozji w kopalnie w zachodnie Turcji 201  

górników zginęło a liczni zostali ranni. 

Minister Energetyki  Taner Yildiz powiedział, że 787 ludzi było pod  

ziemią gdy usterka elektryczna wywołała wybuch. 

Ratownicy pracowali przez noc, ale Yildiz powiedział, ze szanse na  

znalezienie ocalałych są znikome. 

Krewni górników zebrali się w pobliżu prywatnej kopalni Soma znajdującej  

się około 450 kilometrów na zachód od Ankary. 

Minister potwierdził ostatnio w telewizji tureckiej ostanią liczbę ofiar  

oraz dodał, że 80 osób zostało rannych. 

Powiedział, że policzono tych górników, którzy byli w czasie wypadku w  

kopalni, tylko 360. 

Wielu zginęło na skutek zatrucie dwutlenkiem węgla. Do kopalni  

wpompowano tlen aby pomóc tym ciągle uwięzionym. 

Rząd ogłosił trzydniową żałobę narodową. 

Usterka elektryczna spowodowała odcięcie zasilania co unieruchomiło  

windy. Ci którzy zostali uwięzieni znajdują się 2 km pod powierzchnią i  

4 kilometry od wejścia. Do wybuchu doszło o 12:30 (GMT) we wtorek. 

Na początku raport mówił o 17 ludziach zabitych ale liczba ofiar wzrosła  

w ciągu dnia. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-27420071
http://www.bbc.com/news/health-27403691
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Premier Recep Tayyip Erdogan przełozył swoją podróż do Albanii z powodu  

katastrofy i zamiast tego odwiedzi kopalnię Soma poinformowały władze. 

Właściciele kopalni Soma Komur Isletmeleri poinformowali, że w sprawie  

toczy się śledztwo, ale wypadek zdarzył się pomimo „najwyższego  

bezpieczeństwa i nieustannej kontroli". 

Kopalnia węgla brunatnego należy do głównej gałęzi przemysłu w rejonie  

Soma dostarczając surowca do pobliskiej elektrowni ale kwestie  

bezpieczeństwa już od dawna niepokoiły. 

Opozycja parlamentarna partia CHP oskarżyła rząd o odrzucenie ostatnich  

propozycji w związku z parlamentarnym śledztwem odnośnie wypadków w  

Soma. 

Najtragiczniejszy wypadek, który zdarzył się w Turcji miał miejsce w  

1992 roku kiedy zginęło 270 górników w pobliżu Zonguldak nad Morzem  

Czarnym. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27403061 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Ukraina jest gotowa na rozmowy przy okrągłym stole w  

Kijowie aby podjąć wysiłki zmierzające do rozwiązania problemu na  

wschodzie kraju 

W rozmowach ma uczestniczyć rząd tymczasowy oraz regionalni przywódcy,  

ale prorosyjscy separatyści nie zgadzają się. 

Propozycja jest częścią planu zaproponowanego przez Organisation for  

Security and Cooperation and Europe (OSCE). 

Tymczasem we wtorek zabito 7 ukraińskich żołnierzy. 

W pobliżu Kramatorska transporter opancerzony wpadł w zasadzkę o czym  

informuje ministerstwo obrony.  

Jeden separatysta zginął w walce. 

W środę moderatorem rozmów w Wiedniu ma być dyplomata niemiecki Wolfgang  

Ischinger. 

Analitycy mówią, że nie jest wiadome, kto będzie mówił w imieniu  

prorosyjskich separatystów, którzy nie mają jednego przywódcy bądź  

wspólnych celów. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27403109 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27403061
http://www.bbc.com/news/world-europe-27403109
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REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, Zabito francuską fotoreporterkę Camille  

Lepage 

Ciało  Lepage, 26, zostało znalezione kiedy francuski patrol zatrzymał  

się w rejonie Bouar. 

Rzekomo jechała ona w pobliżu granicy RŚ z Kamerunem kiedy została  

schwytana. 

Jej materiały były często publikowane w tym przez BBC. 

Pracowała również dla kilku organizacji pozarządowych w tym Amnesty  

International i Medecins sans Frontieres. 

W RŚ pracowała przez kilka miesięcy po tym jak przeniosła się do  

Południowego Sudanu w lipcu 2013. 

W jej ostatnim wpisie na Tweeterze tydzień temu jest informacja, że  

jedzie z oddziałami milicji anti-balaka na motorze do miejsca  

oddalonego 120 km od Berberatii gdzie od marca rebelianci Seleka zabili  

150 osób. 

Powiedziała, że dwa dni temu zostało zabitych kolejnych 6 osób. 

„Wszystko co konieczne musi być wykorzystane, aby wyjaśnić okoliczności  

tego morderstwa i znalezienia jej zabójców" czytamy w oświadczeniu wydanym  

przez urząd prezydencki Francji. 

Bezpieczeństwo w Republice Środkowoafrykańskiej pogorszyła w ostatnich  

miesiącach. 

Około jedna czwarta z 4,6 milionowej populacji opuściła swoje domy od  

wybuchu konfliktu w marcu 2013 roku pomiędzy oddziałami muzułmanów i  

chrześcijan. 

Unia Afrykańska i Francja rozlokowała w kraju około 7000 żołnierzy a UE 

rozmieściła oddziały, aby zabezpieczyć lotnisko w Bangui. 

Chrześcijanie z RŚ i anti-balaka mówią, że zaczęli walczyć po tym jak 

zaatakowali ich muzułmanie Seleka, którzy doszli do władzy w marcu 2013 r. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-27400896 

 

13.V 

IZRAEL, Sąd skazał byłego premiera Ehuda Olmerta na sześć lat więzienia  

za przekupstwo i ukarał go grzywną w wysokości 1 miliona szekli (289 000  

dolarów) 

 

http://www.bbc.com/news/world-africa-27400896
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Olmert ma stawić się w więzieniu 1 września tym samy jego adwokaci mają  

czas aby złożyć apelację do Sądu Najwyższego. 

Będzie on pierwszym byłym premierem osadzonym w więzieniu.68-letni Olmert 

został skazany w marcu za transakcję, która dotyczyła  

nieruchomości do której doszło gdy był burmistrzem Jerozolimy. 

Sąd dystryktu Tel Aviv uznał, że przyjął on 500 000 szekli (145 000  

dolarów) łapówki od deweloperów kontrowersyjnego kompleksu apartamentów  

znanego jako Holyland (Święty kraj) dla, którego planów i umiejscowienia  

zostało zmienione prawo oraz 60 000 szekli za oddzielny projekt. 

Z Olmertem skazano również innych urzędników oraz ludzi biznesu. 

Wyrok skazujący, który zapadł w przypadku 6 osób opiewa na od 3 do 7 lat  

pozbawienia wolności. 

Olmert był premierem od 2006 do 2009 kiedy oskarżenia o korupcję  

doprowadziły do jego rezygnacji. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27387568 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter  

Steinmeier powiedział, że wybory prezydenckie na Ukrainie 25 maja będą  

„kluczowe" jeśli chodzi o wyprowadzenie kraju z kryzysu 

Steinmeier jest w stolicy kraju w Kijowie próbując znaleźć dyplomatyczne  

rozwiązanie. 

W poniedziałek po głosowaniu za autonomią w niedzielę, pro rosyjscy  

działacze na wschodzie ogłosili powstanie niezależnego państwa, które  

chce się przyłączyć do Rosji. 

Steinmeier powiedział, że ma nadzieję „na oddanie zajętego terytorium,  

stopniowe rozbrojenie i przywrócenie autorytetu państwa". 

Wcześniej lider separatystów wezwał Rosję do przyłączenia regionu  

Donieckiego. 

Moskwa zajęła południową autonomiczną republikę Krymu w marcu po  

kontrowersyjnym referendum. 

Ukraiński rząd obawia się, że do podobnej sytuacji dojdzie w Donetecku,  

Luhansku i na południu Ukrainy. 

Rosja wezwała, aby wyniki niedzielnego głosowania zostały „uznane". 

Tymczasem uzbrojeni separatyści zajmują wiele budynków władz na  

wschodzie Ukrainy.  

Steinmeier, który uczestniczył również w spotkaniu ministrów spraw  

zagranicznych w Brukseli w poniedziałek powiedział, że „Nie możemy i nie  

wolno nam potraktować tego na poważnie". 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27387568
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Jego rzecznik Martin Schaefer powiedział, że wtorkowa podróż była  

poparciem dla „okrągłego stołu" pod auspicjami Organisation for Security  

and Co-operation in Europe (OSCE). 

OSCE później w oświadczeniu wygłosiła, że rosyjski prezydent Władymir  

Putin okazał się „pomocny" w jej planach rozładowywania napięcia na  

Ukrainie. 

Ministrowie spraw zagranicznych UE objęli swoimi sankcjami dodatkowo 13 

osób oraz dwie spółki za „kwestionowanie i grożenie" ukraińskiej  

suwerenności. 

Ci objęci sankcjami to pierwszy zastępca prezydenta Putina Vyacheslav  

Volodin, samozwańczy burmistrz Slovianska Vyacheslav Ponomaryov oraz dwa  

 

koncerny na Krymie. 

Obecnie sankcje zostały nałożone na ponad 60 osób łącznie z zakazem  

wjazdu oraz zamrożeniem aktywów. 

Niemcy, Francja i Wielka Brytania oświadczyły, że Rosja poniesie dalsze  

konsekwencje jeśli zaburzy wybory prezydenckie na Ukrainie zaplanowane  

na 25 maja. 

Lider samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej przekonywał Moskwę, aby  

ta posłuchała „woli narodu". 

Wyjaśnił, że nie prosi o wojskową interwencję militarną ale o „gwarantów 

pokoju", którzy mogą być potrzebni.  

Moskwa jak dotąd nie odpowiedziała na jego wezwanie.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27386838 

 

IRAŃSKI PROGRAM JĄDROWY, Negocjacje pomiędzy 6 krajami a Iranem na temat  

kontrowersyjnego programu atomowego odbędą się w stolicy Austrii 

Negocjatorzy spodziewają się, że opracują szkic porozumienia który  

doprowadzi do pełnego rozwiązaniu problemu jądrowego Iranu. 

Chociaż spotkanie toczy się od piątku to korespondenci informują, że nie  

doszło jeszcze do uzgodnień. 

Obie strony mają nadzieję, że na tymczasowe porozumienie, które zakończy  

proces wzbogacania uranu przez Iran w zamian za złagodzenie sankcji. 

Porozumienie, które podpisano w listopadzie w Genewie, które wprowadzono  

w życie w styczniu daje czas do końca lipca aby uzgodnić pełne  

porozumienia, jednak dodatkowe wydłużenie terminu wymaga zgody obu  

stron. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27386838
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Mocarstwa chcą aby Iran zaniechał swojej działalności jądrowej całkowicie   

aby mieć pewność, że nie będzie mógł wyprodukować broni jądrowej. 

Iran odpowiada, że praca nad technologią jądrową, która służy celom  

pokojowym będzie prowadzona i chce aby zrezygnowano z sankcji, które  

osłabiły jego gospodarkę. 

Czterodniowe rozmowy pomiędzy Iranem a P5 + 1 - USA, Wielką Brytanią,  

Francją, Chinami i Rosją + Niemcami rozpoczną się od przyjęcia w  

wiedeńskim hotelu Palais Coburg, w którym będzie uczestniczyć irański  

minister spraw zagranicznych Mohammad Javad Zarif oraz szefowa polityki  

zagranicznej UE Catherine Ashton. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27371534 

 

 

Skutki braku snu ('Arrogance' of ignoring need for sleep) 

http://www.bbc.com/news/health-27286872 

 

12.V 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Władze Ukrainy potępiły przeprowadzenie 2 nieoficjalnych 

referendów zorganizowanych przez prorosyjskie grupy na wschodzie kraju 

określając je jako „farsę" bez podstaw prawnych 

 

Separatyści w Donetsku i Luhansku opowiedzieli się głosując odpowiednio w 

89 % i 96 % za autonomią. 

Rosja wezwała do uznania wyników głosowania bez dalszego eskalowania 

przemocy. 

W krótkim oświadczeniu Kreml określił referenda jako „wolę ludu" i wskazał 

na „wysoką frekwencję". 

Poprzednio tymczasowy prezydent Ukrainy Oleksandr Turchynov powiedział, że 

„farsa, którą terrorystyczni separatyści nazywają referendum jest tylko 

propagandą, która ma zasłonić morderstwa, porwania, przemoc i inne poważne 

przestępstwa. 

UE i USA nie uznają ważności referendum. 

Liczne miasta we 2 wschodnich regionach odmówiły przeprowadzenia referendum 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27371534
http://www.bbc.com/news/health-27286872
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Doszło do tego pomimo wcześniejszego wezwania prezydenta Putina, aby 

odroczyć ich przeprowadzenia w celu utworzenia warunków potrzebnych do 

odbycia dialogu. 

Tymczasem BBC informuje, że tylko kilka punktów do głosowania powstała w 

Mariupolu, mieście zamieszkanym przez 0,5 miliona mieszkańców. 

Każdy mógł głosować w jakimkolwiek punkcie regionu tylko na podstawie 

zapisania swojego nazwiska na kartce papieru/ 

BBC sfilmowała kobietę głosującą dwukrotnie. 

Jedna ze pro ukraińskich nauczycielek powiedziała, że zagrożono jej 

śmiercią jeśli nie zgodzi się na wykorzystanie jej szkół jako punktu do 

głosowania. 

Po pierwszej rundzie referendum, w której głosujący mieli wybrać 

niezależność jest zaplanowana druga tura, w której odpowiedzą na pytania 

czy opowiadają się za przyłączeniem do Rosji. 

Organizatorzy zapowiadają, że zbojkotują wybory prezydenckie przewidziane 

na 25 maja 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27369980 

 

SUDAN POŁUDNIOWY, Przywódca rebeliantów SP Riek Machar powiedział BBC, że 

wciąż jest oddany sprawie pokoju pomimo oskarżeń rządu o złamanie 

zawieszenia broni 

Powiedział, że pragnie "dalszego" dialogu z rządem, twierdząc jednocześnie, 

że prezydent  Salva Kiirr nie kontroluje niektórych sił, które walczą dla 

niego jak np. odziały z Ugandy i walczących z Darfuru. 

Machar oskarżył siły rządowe o ataki w 5 rejonach w tym m.in. w Bentiu w 

bogatym w ropę Unity State. 

Poprzednio minister informacji Sudanu Michael Makuei oskarżył rebeliantów o 

naruszenie zawieszenia broni. 

Nie ma niezależnej weryfikacji potwierdzającej rozpoczęcie ataków przez 

jedną ze stron. 

W Adis Abbebie prezydent Kiir  and Machar spotkali się twarzą w twarz po 

raz pierwszy odkąd doszło do walk i uzgodnili przerwanie walk w ciągu 24 

godzin. 

Poprzednie porozumienie zawarte w styczniu zostało zerwane po kilku dniach 

przy jednoczesnym oskarżaniu się stron konfliktu o niedotrzymanie terminów. 

ONZ oskarżyła zarówno rząd Sudanu Południowego jaj i rebeliantów o 

popełnienie zbrodni przeciwko ludności w tym o dokonanie masowych mordów 

jak i gwałtów zbiorowych. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27369980
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-27368899 

 

11.V 

UKRAINA, Na wschodzie kraju odbyło się referendum w sprawie „autonomii" 

przeprowadzone przez prorosyjskich separatystów, których zdaniem 90% 

mieszkańców w rejonie Donetska opowiedziała się za 

Reporterzy BBC mówią o chaotycznych scenach, które rozegrały się w 

miejscach do głosowania w Donetsku i Luhansku gdzie nie było urn do 

głosowania i brak listy wyborców. 

Co najmniej jedna osoba została zabita przez uzbrojonych mężczyzn lojalnych 

rządowi Ukrainy. 

Szef komisji wyborczej samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej (Donetsk 

People's Republic) powiedział dziennikarzom, że 89% głosowała za autonomią 

a 10 % była przeciw przy frekwencji prawie 75%. 

Do tej pory nie ma jeszcze wyników głosowania z Luhanska. 

Lider separatystów w Donetsku Dennis Pushilin powiedział rosyjskiej agencji 

prasowej, że kiedy zostaną ogłoszone wyniki wszystkie ukraińskie siły w 

regionie będą uważane za „siły okupacyjne" 

Dokumenty do głosowania są po ukraińsku i rosyjsku i stawiają tylko jedno 

pytanie: "Czy jest pani/pan za utworzeniem Autonomicznej Donieckiej 

Republiki Ludowej/ Luhanskiej Republiki Ludowej (Do you support the Act of 

State Self-rule of the Donetsk People's Republic/Luhansk People's 

Republic). 

Druga runda głosowania ma się odbyć w tygodniu i ma dotyczyć zgody na 

przyłączenie do Rosji. 

Według A Pew Research Centre survey większość nawet we wschodniej Ukrainie 

jest za zjednoczonym państwem pomimo obaw dotyczących rządu. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27360146 

 

SUDAN POŁUDNIOWY, Armia i rebelianci w SP wzajemnie się oskarżają o 

złamanie zawieszenia broni kilka godzin po tym jak zostało ono zawarte 

Porozumienie aby zakończyć pięciomiesięczny konflikt zastało podpisane w 

piątek w Etiopii. 

http://www.bbc.com/news/world-africa-27368899
http://www.bbc.com/news/world-europe-27360146
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Podczas ceremonii podpisania w Addis Abebie prezydent Salva Kiir i 

przywódca rebeliantów Riek Machar zgodzili się na wstrzymanie walk w ciągu 

24 godzin. 

Wcześniej ONZ wezwała obie strony aby ułatwiły dotarcie pomocy humanitarnej  

do ludności, której zagraża głód.. 

ONZ szacuje, że około 5 milinów mieszkańców Sudanu Południowego wymaga 

pomocy. Co najmniej 1,5 milina musiała opuścić domy a tysiące ludzi zostało 

zabitych. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-27362508 

 

LIBIA, Na skutek przewrócenia się łodzi co najmniej 36 utonęło 

Marynarka informuje, że uratowała 52 osoby, ale ocaleni mówią, że na 

pokładzie było 130 osób. 

W sobotę minister spraw wewnętrznych Libii namawiał UE aby zwiększyła pomoc 

w celu powstrzymania napływu emigrantów. 

Libia jest preferowanym punktem jeśli chodzi o emigrantów próbujących 

dostać się na teren UE. 

Rzecznik libijskiej marynarki Ayoub Kassem powiedział BBC, że łódź 

odwróciła się do góry dnem 4 kilometry w pobliżu nadmorskiego miasta 

Garabouli. 

Dno łodzi oderwało się powodując, że wywróciła się do góry, powiedział. 

Co najmniej 54 osoby są uważane za zaginione, dodał. 

W niedzielę z morza w pobliżu Garabouli wyłowiono 24 ciała co w sumie 

zwiększyło liczbę ofiar do 36. 

Kassem dodał, że emigranci byli z różnych krajów Afryki Subsaharyjskiej w 

tym z Mali, Kamerunu, Ghany, Gambii i Burkina Faso. 

Poszukiwania zaginionych trwają. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-27363602 

 

10.V 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Francja i Niemcy zagroziły Rosji kolejnym sankcjami jeśli 

wybory prezydenckie zaplanowane na 25 maja nie odbędą się 

http://www.bbc.com/news/world-africa-27362508
http://www.bbc.com/news/world-africa-27363602


  POLSKI PORTAL 1-31 maj  2014                                                                                                                                                     (nr 14)                                                                                                                                                        
45 
 

Prezydent Francji Francois Hollande i kanclerz Niemiec Angela Merkel 

powiedzieli, że obawiają się dalszej destabilizacji na Ukrainie. 

Powiedzieli również, że referendum zaplanowane przez rosyjskich 

separatystów zaplanowane na wschodniej Ukrainie na niedzielę będzie 

nielegalne. 

Wezwali do redukcji rosyjskich sił zbrojnych w pobliżu z granicą Ukrainy. 

Według NATO w pobliżu granicy jest rozmieszczonych 40 000 żołnierzy 

rosyjskich, choć Moskwa twierdzi, że zostali oni wycofani. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27355085 

SUDAN POŁUDNIOWY, ONZ nalega na pomoc związaną z dostarczeniem żywności po 

zawarciu pokoju 

Obaj sygnatariusze porozumienia pokojowego mają zgodzić się na transport 

żywności, która ma dotrzeć do ludzi zagrożonych głodem 

Główny przedstawiciel ONZ w regionie Toby Lanzer powiedział, że trzeba 

otworzyć drogi oraz rzeki, którymi dotrze pomoc humanitarna. 

Prezydent Sudanu Południowego Salva Kiir i przywódca rebeliantów Riek 

Machar zawarli porozumienia w piątek. 

Układ wchodzi w życie w niedzielę. 

Trzeba jeszcze dopracować w nim wiele szczegółów. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-27354568 

 

9.V 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Prezydent Putin odwiedził Krym zajęty przez Rosję w marcu 

Podczas rocznicy obchodzonej w związku z zakończeniem wojny w 1945 Putin 

powiedział zgromadzonym tłumom, że Krym wyraził swoją lojalność dla „prawdy 

historycznej" wybierając stanie się częścią Rosji. 

Rząd Ukrainy zaprotestował przeciwko wizycie nazywając ją "wielkim 

pogwałceniem suwerenności Ukrainy. 

Kijów poinformował, że ponad 20 osób zginęło w akcji przeciwko separatystom 

w Mariupolu. 

Ukraińskie siły i prorosyjscy separatyści starli się ze sobą przy kwaterze 

głównej policji, która została podpalona. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27355085
http://www.bbc.com/news/world-africa-27354568
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Tymczasem w portowym Sewastopulu na Krymie prezydent Putin podziękował 

siłom zbrojnym za ich rolę podczas II wojny światowej i powitał włączeni 

półwyspu do Federacji Rosyjskiej. 

Daniel Sandford z BBC powiedział, że w Sewastopolu Putin był potraktowany 

jako bohater zdobywca kiedy chodził po głównym placu i witał się z 

mieszkańcami Krymu. 

Poprzednio Putin przemawiał do tysięcy zebranych podczas potężnej, 

godzinnej parady wojskowej na Placu Czerwonym w Moskwie, obiecując bronić 

„ojczyznę matkę". 

Powiedział do tłumów, że  9 maja uznawany w Rosji jako Dzień Zwycięstwa 

był „dniem smutku i więcznej pamięci" (day of grief and eternal memory) i 

podkreślił jak "żelazna wola Rosjan" uchroniła Europę przez niewolnictwem. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27344029 

 

SYRIA, Oddziały rządowe wchodzą do dzielnicy Starego Miasta w Homs 

Media państwowe cytują gubernatora Homs Talal al-Barazi, który 

poinformował, że wojska zaczęły od usunięcia materiałów wybuchowych. 

Źródła ONZ przekazały BBC, że ewakuacja się zakończyła  po tym jak miasto 

opuścił ostatni konwój rebeliantów. 

Szacuje się, że około 2000 walczących wraz z rodzinami wyjechała od środy. 

Nadzorowana prze ONZ ewakuacja oznacza koniec 3 lat oporu w Homs nazwanego 

kiedyś „stolicą rewolucji". 

Większość mieszkańców Homs przyłączyła się do opozycji w 2011 roku ale 

przez ponad 2 lata siły rządowe stopniowo odzyskiwały nad nim kontrolę  

przez nieustanne oblężenie i bombardowanie. 

Ludność cywilna zaczęła wracać do zniszczonej dzielnicy Starego Miasta w 

piątek żeby zobaczyć co pozostało z ich domów. 

Siły rządowe przejęły pełną kontrolę nad centrum Homs w czwartek, informują 

media rządowe po tym jak rebelianci wsiedli w autobusy i zostali 

przetransportowani do terytorium na północy zajmowanego przez ich siły. 

Wycofanie jest częścią porozumienia pomiędzy rządem a siłami opozycji w 

której mediatorem był podobno irański ambasador w Syrii. 

Źródła ONZ poinformowały BBC, że ostatni grupa 360 walczących rebeliantów 

opuściła w siedmiu autobusach miasto  w piątek. 

Wyjazd został rzekomo opóźniony po tym jak rebelianci w północnej części 

Syrii nie pozwolili na dotarcie konwojów z pomocą oblężonym prorządowym 

wioskom. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27344029
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Zezwolenie na dotarcie pomocy dla dwóch zdominowanych przez Shia miastach 

na północy: Nubul i Zahraa było częścią porozumienia pozwalając rebeliantom 

na opuszczenia Homs. 

Obecnie jest tylko jedna dzielnica w Homs - al-Wair w północno-zachodniej 

części, która jest ciągle zajmowana przez opozycję. 

Szacuje się, że od wybuchu powstania przeciwko prezydentowi Bashar al-

Assadowi, które rozpoczęło się w marcu w 2011 roku zginęło 150 tysięcy 

ludzi. 9 milionów musiało opuścić swoje domy. 

Pomimo konfliktu rząd Syrii planuje przeprowadzenie prezydenckich wyborów 

planowanych na 3 czerwca. 

Opozycja zlekceważyła badania sondażu opinii publicznej uznając je za farsę 

według której Assad ma wygrać wybory 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27347718 

 

SUDAN POŁUDNIOWY, Prezydent kraju Salva Kiir i przywódca rebeliantów Riek 

Machar spotkają się po raz pierwszy od rozpoczęcia konfliktu w grudniu 

Spotkanie odbędzie się w Adis Abebie a obaj przywódcy odbędą rozmowy z 

premierem Etiopii. 

W środę ma wejść w życie 30 dniowe zawieszenie broni. 

Machar przybył do stolicy Etiopii w czwartek a prezydent Kiir przyleciał w 

piętek. 

Premier Etiopii Hailemariam Desalegn zgodził się na mediację w rozmowach 

zaproponowanych przez sekretarza Stanu USA Johna Kerry po tym jak on sam 

odwiedził rejon w ubiegłym tygodniu. 

Dyskusje mają się koncentrować na zakończeniu walk oraz na omówieniu 

kwestii podziału władzy. 

Jednakże minister spraw zagranicznych Barnaba Marial Benjamin cytowany 

przez agencję Reutera powiedział, że nie będzie dyskutowany problem 

tymczasowego rządu i Kiir pozostanie na stanowisku do wyborów w 2015 roku. 

Do podjęcia rozmów przyczyniło się uwolnienie i zniesienie oskarżeń o 

zdradę przeciwko 4 głównym politykom Sudanu Południowego, 

Zwolnienie polityków było głównym żądaniem rebeliantów. 

W Sudanie Południowym przebywa 8500 żołnierzy ONZ. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-27334044 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27347718
http://www.bbc.com/news/world-africa-27334044
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8.V 

SYRIA, Po ewakuacji rebeliantów siły rządowe przejęły dzielnicę Starego  

Miasta w Homs 

We wtorek telewizja państwowa poinformowała, że Stare Miasto jest  

„całkowicie wolne od uzbrojonych grup terrorystów", ale władze podały  

potem, że ewakuacja całkowicie się nie zakończyła. 

Jednakże władze Syrii poinformowały BBC, że 280 rebeliantów jeszcze nie  

opuściło miasta i ewakuacja zostanie wznowiona w piątek. 

Rebeliantom, którzy opuścili miasto  obiecali kontynuować walkę  i  

przyrzekli, że wrócą. 

Wycofanie się rebeliantów jest częścią porozumienia na mocy którego,  

które ma objąć również uwolnienie 70 jeńców z dzielnicy Aleppo i Latakia  

oraz odstąpienie od oblężenia dwóch zdominowanych prze ludność Shia  

miast na północy Nubul i Zahara, które są lojalne prezydentowi Assadowi. 

BBC dowiedziało się, że zwolnieni przez rebeliantów byli Syryjczykami z  

wyjątkiem Irańskiej kobiety żony Syryjczyka. Wysiłki zmierzające do  

uwolnienia kolejnych jeńców trwają. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27323736 

 

SUDAN POŁUDNIOWY, Obie strony konfliktu popełniły zbrodnie wojenne w tym  

masowe egzekucje, oraz gwałty zbiorowe czytamy w raporcie ONZ 

Riek Machar przywódca rebeliantów ma przybyć wkrótce do Etiopii celem  

przeprowadzenia rozmów  z prezydentem Salva Kiir podaje agencja Reuters. 

Miejscowi mediatorzy próbują pośredniczyć w zawarciu układu pokojowego  

pomiędzy dwiema stronami w stolicy Etiopii Adis Adebie. 

Uzgodniono zawieszenie broni określane jako „30 dni spokoju”, które ma  

wejść w życie w środę aby zastąpić nieskuteczny rozejm, który podpisano  

w styczniu. 

Raport opublikowany przez ONZ zawiera listę okrucieństw których  

dopuściły się strony konfliktu opierając się na przesłuchaniu 900 osób. 

Informuje o tym jak, gdy wybuchł konflikt siły bezpieczeństwa w  

stołecznej Jubie chodziły od domu do domu zabijając mężczyzn z  

poszczególnych grup etnicznych. 

Stąd ataki odwetowe rozlały się na cały kraj, czytamy w raporcie. 

ONZ rozmieściła 8500 żołnierzy w Południowym Sudanie. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27323736
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Chociaż siły te walczyły aby powstrzymać konflikt, rząd oskarżył ONZ o  

sprzyjanie rebeliantom. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-27329780 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Pro rosyjscy aktywiści na wschodniej Ukrainie  

zdecydowali się na zorganizowanie referendum w sprawie niezależności w  

niedzielę pomimo wezwania prezydenta Rosji aby je przełożyć 

Władze Ukrainy informują, że nie uznają wyników i „antyterrorystyczna" 

operacja będzie kontynuowana. 

Pytanie na które bedą mieli odpowiedzieć głosujący: 

„Czy Pan/Pani popiera ogłoszenie niepodległej suwerennej Donieckeij  

Republiki  Ludowej? (Do you support the act of proclamation of  

independent sovereignty for the Donetsk People's Republic). 

Decyzja o podjęciu decyzji o przeprowadzeniu referendum  została podjęta 

przez przywódców separatystów w Doniecku i Luhansku. 

Przywódca separatystów w Donetsku Denia Pushilin poinformował, że  

decyzja była jednomyślna. 

Tymczasem około 40 uzbrojonych ludzi zaatakowało posterunek  

przygraniczny w Luhansku, ale zostali odparci przez strażników   

poinformowała ukraińska  przygraniczna agencja prasowa. 

Dodatkowo sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen poinformował,  

że nie ma oznak, ze Rosja wycofała swoje siły znad granicy o czym  

informował prezydent Putin w środę. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27320806 

 

1 maj (czwartek) – 7 maj (środa) 2014 

 

7.V 

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI, Wybory powszechne 

Ogromna większość mieszkańców przystąpiła do wyborów, które zbiegają się z 

20 rocznicą zakończenia rządów białej mniejszości 

http://www.bbc.com/news/world-africa-27329780
http://www.bbc.com/news/world-europe-27320806
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Faworytem jest (African National Congress ANC)z osobą prezydenta Jacob 

Zuma, który ubiega się o reelekcję. 

To pierwsze wybory od śmierci W grudniu Nelsaona Mandeli, pierwszego 

czarnoskórego prezydenta. 

Punkty wyborcze są właśnie zamykane, wyniki będą znane przed piątkiem. 

ANC prawdopodobnie uzyska 60 % głosów, choć opinia publiczna wskazuje na 

zniechęcenie co do jego rządów. 

Nie wiadomo czy to będzie miało przełożenie na głosy dla opozycji. 

Największym rywalem Kongresu  jest Democratic Alliance (DA), liberalna 

partia na której czele stoi aktywistka Hellen Zilla. 

W ubiegły roku utworzono Economic Freedom Fighters (EFF), na którego czele 

stanął były członek ANC Julius Malema, który liczy na miejsca w parlamencie 

opowiadając się m.in za upaństwowieniem kopalni. 

Urodzeni po zakończeniu polityki apartheidu w 1994 roku zagłosują po raz 

pierwszy choć tylko jedna trzecia z nich zarejestrowała się aby oddać głos. 

Lehlohonolo Mafausu, 18, powiedział BBC, że jest zachwycony, że może 

pierwszy raz głosować. 

W miejscach gdzie miały miejsce sceny przemocy i politycznych napięć 

rozmieszczono policję. 

Korespondenci informują jednak, że głosowanie rozpoczęło się bez problemów 

i że w powietrzu czuło się ekscytację szczególnie u tych, którzy głosowali 

po raz pierwszy. 

W ankiecie przygotowanej przez BBC pojawia się bezrobocie jako główne 

zmartwienie szczególnie wśród młodych ludzi, gdzie około 25% pozostaje bez 

pracy. 

Do wyborów przygotowano około 22 000 punktów wyborczych w szkołach, 

miejscach kultu i szpitalach a miejscach odległych działały mobilne centra 

wyborcze. 

Około 25 milionów zarejestrowała się do głosowania w przybliżeniu połowa 

mieszkańców. 

W mieście Bekkersdal na południowy- wschód od Johanesburga doszło do 

zamieszek we wtorek i spalono kilka punktów wyborczych. 

Bekkersdal jest miejscem protestu na skutek braku służby medycznej. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-27303636 

 

http://www.bbc.com/news/world-africa-27303636
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KRYZYS UKRAIŃSKI, Rosyjski prezydent Władymir Putin mówi, że wybory 

prezydenckie zaplanowane na 25 maja są krokiem „w dobrym kierunku" 

 

Ale powiedział, że głosowanie o niczym nie zadecyduje jeśli prawa 

„wszystkich mieszkańców" nie będą chronione. 

Putin poinformował, że Rosja wycofała swoje oddziały znad granicy, choć 

napięcie jest ciągle duże. 

Prezydent zasugerował także, ze wojskowa operacja ukraińska na wschodzie 

kraju może być wstrzymana w zamian za przełożenie referendum, które ma 

odbyć się w kilku miejscach w niedzielę. 

Putin uczynił powyższą sugestię po rozmowach w Moskwie z Didier 

Burkhalterem prezydentem Szwajcarii i obecnym przewodniczącym Organization 

for Security and Co-operation in Europe (OSCE). 

Organizatorzy referendum w Donetsku – którzy przygotowali około 3 mln kart 

do głosowania - informują, że spotkają się w piątek aby przedyskutować 

propozycję. 

W środę siły ukraińskie przejęły kontrolę na ratuszem miasta Mariupol zanim 

został on ponownie przejęty prze prorosyjskich działaczy. 

W tym czasie aresztowano 16 działaczy i zabrano ich do siedziby policji co 

doprowadziło do konfrontacji pomiędzy przyjaciółmi i krewnymi zatrzymanych 

a siłami bezpieczeństwa, które oddały strzały w powietrze. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27314816 

 

SYRYJSKI KONFLIKT,  Ewakuowano setki rebeliantów z ich ostatniego bastionu 

- miasta Homs 

Dwa konwoje autobusów opuściły dzielnicę Starego Miasta. 

Pul Wood z BBC w Beirucie informuje, że rebelianci i ich rodziny były 

zmartwione kiedy przyszło im pożegnać się z miejscem, któremy przysięgli, 

że nigdy go nie opuszczą. 

„Reszta świata zawiodła nas" powiedział jeden z rebeliantów BBC 

przygotowując się do wyjazdu. 

Wideo, które opublikowano online w środę ukazało pierwszą grupę 

rebeliantów, niektórych z zasłoniętymi twarzami podchodzących do zielonych 

autobusów.  

W pobliżu stało kilkunastu mężczyzn w mundurach z napisami „policja". 

Z przodu przed autobusami stał biały pojazd z emblematami ONZ. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27314816
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Każdy z rebeliantów mógł zabrać jedną torb i karabin, dodatkowo do każdego 

autobusu mogli wziąć ze sobą jedną wyrzutnię rakietową. 

Burmistrz Homs Talal al-Barazi powiedział, że operacja ma się zakończyć do 

środy. 

Na początku zacytowała przez państwową agencję Sana, gdzie podano iż 

zostanie ewakuowanych 2000 ludzi. Miejscowi działacze powiedzieli, że 

pierwszych 600, którzy opuszczą miejsce to ranni rebelianci i cywile. 

Korespondenci BBC informują, że zbrojne grupy walczące w dzielnicy Starego 

Miasta były podzielone jeśli chodzi akceptację zawieszenia broni. 

Al-Nusra Front, który należy do al-Qaedy próbował przerwać oblężenie przy 

pomocy kilku ataków samobójczych, ale bezskutecznie. 

Jedna dzielnica na peryferiach Homs al-Wair wciąż walczy gdzie szacuje się, 

że znajduje się 200 000 ludzi z innych terenów. Ale korespondenci 

informują, że rebelianci zaakceptowali zawieszenie broni i wyjadą kiey 

tylko rozpoczną się przygotowania. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27306525 

 

Monica Lewinsky przerywa milczenie (Monica Lewinsky breaks decade-long 

media silence) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-27297351 

 

6.V 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Rosja wyklucza przeprowadzenie nowych rozmów w Genewie 

Rosyjski minister spraw zagranicznych Sergei Lavrov powiedział, że nie  

ma uzasadnienia jeśli kwietniowe porozumienie pomiędzy Stanami  

Zjednoczonymi, UE a Rosją nie zostanie wprowadzone w życie. 

Odnośnie wyborów planowanych na 25 maja minister odniósł się do nich  

jako "niezwykłej sytuacji" w czasie kiedy wojsko jest używane przeciwko  

obywatelom. 

Ukraina jest gotowa na odbycie nowej rundy rozmów w Genewie powiedział  

minister spraw zagranicznych Andriy Deshchytsia jeśli Moskwa uzna  

przeprowadzenie wyborów prezydenckich. 

Następnie zaapelował do międzynarodowych obserwatorów, aby ci zostali  

wysłani celem sprawdzenia poprawności głosowania w maju. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27306525
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-27297351
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Tymczasem na konferencji w Wiedniu we wtorek Lavrov powiedział, że  

kolejne rozmowy na szczeblu międzynarodowym dotyczącym Ukrainy mogą  

„odbywać się cyklicznie". 

Jednakże rząd w Kijowie i Zachód musi podjąć kroki aby rozwiązać kryzys  

zgodnie z porozumieniem zawartym w Genewie w ubiegłym miesiącu, dodał. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27289897 

 

Skutki zmian klimatycznych w USA - raport (Warming 'increasingly 

disruptive' across US – report) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-27296417 

 

Coca Cola rezygnuje z jednego ze składników w swoich produktach (Coca-Cola 

to remove controversial drinks ingredient) 

http://www.bbc.com/news/business-27289259 

 

5.V 

KRYZYS UKRAIŃSKI,  Prorosyjscy separatyści zabili czterech ukraińskich  

żołnierzy oraz zestrzelili helikopter wojskowy w pobliżu Slovianska  

poinformowały władze ukraińskie 

Załoga helikoptera przeżyła głównie dlatego, że wpadł on do rzeki. 

Był to trzeci zestrzelony helikopter w ciągu ostatnich dni. 

Podczas „antyterrorystycznej" operacji przeciwko siłom ukraińskim użyto  

ciężkiej broni. Ofiary są również po stronie rebeliantów. 

Korespondenci BBC informują, że separatyści wycofali się w kierunku  

centrum miasta, w którym teraz panuje spokój. 

Forteca rebeliantów pozostaje otoczona przez oddziały ukraińskie. 

W niedzielę ukraiński premier Arseniy Yatsenyuk oskarżył Rosję o plan  

„zniszczenia Ukrainy i jej państwowości". 

Przemówił dwa dni po tym jak kilkadziesiąt osób zostało zabitych w  

Odessie. 

Rosja ostrzegła, w poniedziałek, że niepowodzenie w powstrzymaniu eskalacji 

konfliktu może zagrozić pokojowi w Europie. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27289897
http://www.bbc.com/news/science-environment-27296417
http://www.bbc.com/news/business-27289259
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Moskwa wezwała Ukrainę i społeczność międzynarodową do „przyłączenia się  

do wysiłków" zmierzających do zakończenia „rasizmu, ksenofobii,  

nietolerancji etnicznej i gloryfikacji nazistów" - w odwołaniu do  

ekstremistów według Rosji którzy dopuszczają się „masowgoe" gwałcenia prawa 

na Ukrainie. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27280814 

 

4.V 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Ponad 60 osób aresztowanych po piątkowych zamieszkach  

w Odessie zostało uwolnionych po tym kiedy protestanci zaatakowali główny  

budynek policji 

W niedzielę odbył się dzień żałoby, w którym setki prorosyjskich  

działaczy pomaszerowało na siedzibę policji żądając zwolnienia  

uczestników zamieszek. 

Premier Ukrainy oskarżył policję o to, że nie udało jej się zapobiec  

wydarzeniom w piątek 

Początkowo pokojowe zgromadzenie zamieniło się w starcia kiedy  

protestanci, cześć z nich w maskach i uzbrojonych rozbiło okna i zaczęło  

forsować bramę budynku policji. 

Kilkuset prorosyjskich działaczy zajęło budynek wchodząc przez drzwi i  

okna. 

Policja uwolniła 67 zatrzymanych. 

Tymczasem w niedzielę rosyjski prezydent rozmawiał przez telefon z  

kanclerz Niemiec Angela Merkel na temat kryzysu na Ukrainie. 

Kreml zgodził się na wizytę przewodniczącego  Organization for Security  

and Cooperation in Europe (OSCE) Didier Burkhalter w Moskwie w środę  

celem przeprowadzenia rozmów. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27276120 

 

SUDAN POŁUDNIOWY ,Armia rządowo rozpoczęła bitwę o centrum naftowe Bentiu  

po tym jak zostało ono zajęte przez rebeliantów w ubiegłym miesiącu 

Bentiu kilkakrotnie przechodziło z rąk do rąk walczących stron. 

Obecna ofensywa wojsk rządowych rozpoczyna się dwa dni po tym jak  

prezydent Kiir powiedział sekretarzowi Stanu USA Johnowi Kerry, że jest  

gotów na bezpośrednie rozmowy pokojowe z Macharem liderem opozycji. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27280814
http://www.bbc.com/news/world-europe-27276120
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Alastir Leithead z BBC informuje, ze z miasta dochodzą odgłosy broni co  

wskazuje, że bitwa się jeszcze nie zakończyła. 

Dodaje, ze wcześniej było widać długą kolumnę transporterów  

opancerzonych, które wolno kierowały się w stronę miasta. 

W piątek Kerry uzgodnił z Prezydentem Kirr, że ten spotka się z Macharem  

w Addis Abebie i mediatorem będzie premier Etiopii Hailemariam Desalegn. 

Kiirr reprezentuje najliczniejszą grupę etniczną w kraju - Dinka  

natomiast Macahar należy do drugiej co do wielkości grupy Nuer. 

Rebelianci zaprzeczają zarzutom ONZ, że zabili setki ludzi podczas  

czystek etnicznych po zajęciu centrum naftowego w Bentiu - co jest  

określane jako najgorsze okrucieństwo wojenne odkąd doszło do wybuchu  

walk w grudniu. 

ONZ informuje, że Sudańczycy (z Sudanu Płd.) nie należący do grupy Nuer,  

mieszkańcy Sudanu i nawet członkowie grupy Nuer, którzy nie świętowali  

przybycia rebeliantów do miasta zostali zabici.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-27276146 

 

KOREA PŁD., Podczas katastrofy promu zginęło 244 osoby, to ostatecznie  

potwierdzona liczba ofiar 

Prezydent Park Geun-hye powiedział rodzinom osób, które zginęły, że  

odpowiedzialni zostaną "surowo ukarani" 

Na promie Sewol było 476 pasażerów - 174 uratowano a 58 uznano za  

zaginione. 

Zdaniem prokuratorów właściciel promu zignorował ostrzeżenia dotyczące  

bezpieczeństwa i jednostka była przeładowana. 

Władze prowadzą śledztwo, które ma wykazać czy do zatonięcia doszło z  

powodu zbyt dużego ładunku czy z powodu zmian w strukturze statku. 

W ubiegłym tygodniu premier Chung Hong-won poddał się do dymisji z  

powodu krytyki jego gabinetu w związku z postępowaniem w czasie  

katastrofy. 

Niektórzy nurkowie, biorący udział w wyławianiu ciał z wraku cierpią na  

chorobę dekompresyjną podała agencja Yonhap w piątek. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-27274089 

 

http://www.bbc.com/news/world-africa-27276146
http://www.bbc.com/news/world-asia-27274089
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3.V 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Sympatycy Rosji w ukraińskiej Odessie dali upust  

swojemu gniewowi  dzień po tym jak zginęły 42 osoby 

Piątkowe starcia miały swoją kulminację w pożarze budynku jedności handlu  

gdzie najwięcej osób zginęło. W niedzielę zebrały się tam setki ludzi. 

Do protestów doszło gdy władze Ukrainy zapowiedziały, że odbiły budynki  

służb bezpieczeństwa z rąk rebeliantów na wschodzie kraju. 

Wcześniej zwolniono 7 międzynarodowych obserwatorów, którzy byli  

przetrzymywanie przez separatystów.  

Zwolniono również 5 ukraińskich oficerów (którzy są związania z OSCE)  

zatrzymanych z obserwatorami. 

Obserwatorzy - 4 Niemców, Duńczyk, Polak i Czech nie są członkami  

głównej misji obserwacyjnej OSCE (która zostało uzgodniona po długich  

negocjacjach prowadzonych prez Rosję, Ukrainę i USA). 

Natomiast zamieszki w Odessie były najpoważniejsze odkąd w lutym ponad  

80 osób zostało zbitych w czasie protestów  przeciwko prezydentowi  

Wiktorowi Janukowyczowi. 

Grupa ludzi, zwolenników Rosji, część uzbrojonych zaatakowała większą  

grupę protestującą przeciwko separatyzmowi. Starcia pomiędzy dwiema  

grupami następnie pojawiały się w kilku miejscach na pd-zach częściach  

miasta. 

Pro rosyjscy protestanci znaleźli schronienie w budynku jedności handlu.  

Na skutek użycia koktaili Mołotowa w środku budynku zginęło co najmniej  

36 osób. 

W  niedzielę osmolony budynek jedności handlu, z wybitymi oknami gdy  

zebrał się tłum został otoczony przez policję. Część ludzi przyniosło  

kwiaty a część wykrzykiwała prorosyjskie hasła. 

Pomiędzy rywalizującymi grupami doszło do przepychanek podczas, których  

spłonęły ukraińskie flagi. 

Rano w niedzielę Kijów wznowił akcję zbroją przeciwko separatystom na  

wschodzie kraju. 

W Kramatorsku na południe od zajętego przez rebeliantów Slovianska, siły  

ukraińskie przejęły z rąk separatystów główną kwaterę sił bezpieczeństwa  

podało ministerstwo spraw wewnętrznych. 

Podaje również informacje o „ciężkich walkach" w piątek w nocy w  

miejscowości Andreevka około 6 km od Slavianska gdzie zginęło 2  

ukraińskich żołnierzy  

(ź) 
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http://www.bbc.com/news/world-europe-27268775 

 

INDIE, Hinduski polityk zmarł z powodu ran pięć dni po tym jak podczas  

debaty telewizyjnej zaatakował go człowiek, który podpalił się  

Kamruzzama Fauji miejscowy lider Bahujan Samaj Party w prowincji Uttar  

Pradesh w poniedziałek brał udział w nagrywanej debacie telewizyjnej. 

Jeden z widzów oblał się benzyną, podpalił się i rzucił się na Fauji. 

Na skutek ataku 75 % ciała polityka zostało poparzonych i zmarł on po  

południu w piątek. 

Sam napastnik zmarł wkrótce po incydencie. 

Nie wiadomo co było motywem ataku. 

Brat polityka twierdzi, że „były to motywy polityczne".  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-27268868 

 

2.V 

UKRAINA, Wielu prorosyjskich rebeliantów zostało zabitych, rannych podczas 

ofensywy we mieście Sloviansk poinformował tymczasowy prezydent Oleksandr 

Turchynov 

W oświadczeniu powiedział, że operacja odbyła się tak szybko jak się tego 

spodziewano. 

Separatyści zestrzelili 2 ukraińskie helikoptery zabijając pilota i jednego 

żołnierza. 7 zostało rannych. 

Wszystkie prorosyjskie punkty kontrolne wokół miasta zostały zajęte dodał 

Turchynov, chociaż separatyści twierdzą, że część znajduje się pod ich 

kontrolą. 

Na południu co najmniej 3 osób zostały zabite podczas starć w Odessie 

pomiędzy protestującymi a zwolennikami  zjednoczonej Ukrainy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27259614 

 

SYRIA, Zgodnie z porozumieniem zawartym z rządem rebelianci mogą wycofać 

się z miasta Homs, informują reporterzy 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27268775
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-27268868
http://www.bbc.com/news/world-europe-27259614


  POLSKI PORTAL 1-31 maj  2014                                                                                                                                                     (nr 14)                                                                                                                                                        
58 
 

Rebelianci utrzymali tereny wokół Starego Miasta pomimo dwudniowego 

oblężenia. Poprzednio pozwolono cywilom na opuszczenie miasta. 

W piątek 2 bomby w prowincji Hama zabiły co najmniej 18 osób. 

Media rządowe poinformowały, ze wśród zabitych było 11 dzieci po tym jak 

zamachowcy samobójcy wysadzili się w Jibrin al-Humeiri obu kontrolowanych 

przez siły rządowe. 

Do ataków doszło  3 dni po tym wielu ludzi zostało zabitych i rannych w 

wyniku wybuchu samochodu pułapki w kontrolowanym przez rząd części miasta 

Homs. 

Według The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), zgodnie z warunkami 

zawieszenia ognia jest spodziewane wycofanie się z trenów zajmowanych przez 

walczących około 1000 rebeliantów. 

SOHR informuje, że rebelianci będą się mogli wycofać na północ a w tym 

czasie armia zajmie Stare Miasto. 

W lutym setki cywilów - wielu chorych i wycieńczonych zostało ewakuowanych 

ze Starego Miasta Homs po tym jak ONZ wynegocjowała tymczasowe zawieszenie 

broni pomiędzy rebeliantami a siłami rządowymi.   

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27252396 

 

SUDAN POŁUDNIOWY, Stany Zjednoczone nakłaniają przywódców dwóch walczących 

stron Kiira i Machara do podjęcia rozmów 

Sekretarz Stanu USA John  Kerry poinformował, że prezydent Sudanu 

Południowego  zgodził się na rozpoczęcie rozmów ze swoim rywalem w celu 

zakończenia konfliktu. 

Według niego w następnym tygodniu dojdzie do spotkania pomiędzy Slava Kiir 

a przywódcą rebeliantów Riek Macharem. 

Kerry, który przebywa w stolicy Sudanu Południowego w Juba powiedział, że 

porozmawia przez telefon z Macharem, aby uzyskać jego zgodę. 

Od grudnia ponad milion osób opuściło swoje domy na skutek konfliktu. 

Do walk doszło gdy prezydent Kiir oskarżył swojego zastępcę Machara o 

zaplanowanie zamachu stanu. 

Machar zaprzeczył, ale zmobilizował siły rebelianckie do rozpoczęcia wojny 

z rządem. 

Obie strony rozpoczęły negocjacje w styczniu i odbyły rozmowy w Etiopii ale 

walki ciągle trwają. 

W Sudanie Południowym jest rozmieszczonych 8500 tysiąca żołnierzy ONZ. 

Sudan Południowy został utworzony w 2011 roku po oderwaniu się os Sudanu. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27252396
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Kerry odbywa podróż po 4 krajach afrykańskich, która rozpoczęła się w 

Etiopii a zakończy 5 maja. 

(ź)  

http://www.bbc.com/news/world-africa-27258765 

 

1.V 

UKRAINA, Tymczasowy prezydent Olexander Turchynov wznowił pobór do wojska w 

związku z pogarszającą się sytuacją na wschodzie kraju 

Decyzja, zapowiedziana w dekrecie została podjęta po tym jak prorosyjscy 

separatyści zajęli lokalne biuro prokuratora w Donetsku. 

W pobliżu granicy z Ukrainą jest rozmieszczonych około 40 000  żołnierzy 

rosyjskich. 

Korespondent BBC Jonathan Marcus  uważa, że decyzja prezydenta krótko 

mówiąc co najmniej symboliczna gdyż armia ukraińska nie ma funduszy i nie 

odpowiada sile militarnej, którą Rosja zgromadziła przy granicy. 

Prawdziwa walka o kontrolę nad Ukrainą już się toczy i Kijów w niej 

przegrywa, dodaje. 

Analitycy mówią, że Ukraina ma 130 000 żołnierzy i ta liczba może zostać 

zwiększona do miliona rezerwistów. 

Kijów zrezygnował z przymusowego poboru do wojska mężczyzn w 2013 roku na 

skutek ustawy wprowadzonej przez prezydenta Wiktora Janukowycza. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27247428 

 

SYRIA, Krwawy atak na targowisko w Aleppo 

Co najmniej 33 osoby zginęły w ataku powietrznym na targowisko w  

syryjskim mieście Aleppo zajmowanym przez rebeliantów - informują  

działacze. 

The Syrian Observatory for Human Rights podało, że do ataku doszło w  

północnej dzielnicy Halak. 

Centrum Medialne Aleppo podało, że w dwóch zniszczonych budynkach  

mieszkalnych zginęło ponad 40 osób. 

W środę rządowy samolot zbombardował szkołę w południowym Aleppo  

zabijając 18 osób w tym 10 dzieci. 

Rami Abdul Rahman z the Syrian Observatory, z siedzibą w Wielkiej  

Brytanii, które koordynuje sieci działaczy i służb medycznych w Syrii  

http://www.bbc.com/news/world-africa-27258765
http://www.bbc.com/news/world-europe-27247428
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powiedział agencji AFP, że w czwartek myśliwiec wystrzelił 2 rakiety w  

ciągu kilku minut w kierunku targowiska w Halak. 

Miejscowi działacze informują o rządowym helikopterze, który zrzucił 3  

bomby beczkowe w miejsce gdzie znajdowali się kupujący ludzie. 

„To była rzeź wiele ciał płonęło" powiedział agencji Associated Press  

jeden z nich Hasson Abu Faisal. 

W ostatnim tygodniach rebelianci próbują zdobyć pozycje w Aleppo, które  

są zajęte przez wojska rządowe. W niedzielę ostrzelali moździerzami część  

Starego Miasta. 

Na skutek ostrzału moździerzowego w centrum Damaszku oraz na  

przedmieściach Jaramana w czwartek zginęło 2 ludzi, w tym jedno dziecko  

i zostało rannych 22 osoby informują media krajowe. 

Tymczasem ostatni termin do rejestracji kandydatów w wyborach, które  

odbędą się 3 czerwca został zamknięty. 

Zgłosiło się 24 kandydatów. Jest wśród nich prezydent Bashar al-Assad,  

który sprawuje urząd od momentu przejęcia go od swojego ojca w 2000  

roku. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27247465 
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