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29 październik (środa) – 31 październik (piątek) 2014 

31.X 

 

Węgry zdecydowały wycofać się z proponowanego podatku na przesył danych w 

internecie po masowych protestach 

 

W piątek premier Viktor Orban powiedział, że: „Podatek w obecnej postaci 

nie nie może być wprowadzony". 

Protesty na masową skalę rozpoczęły się w niedzielę, kiedy demonstranci 

zaczęli rzucać starymi częściami komputerowymi w siedzibę rządzącej partii 

premiera - Fidesz. 

Projekt ustawy - potępiony przez UE - miał zakładać nałożenie opłaty na 

każdy gigabajt przesłany przez sieć internetu. 

Podatek miał mieć wysokość 150 forintów (0,5 euro) za 1GB danych. 

Po protestach rząd zdecydował się ustalić podatek na 700 forintów za 

miesiąc dla osób indywidualnych i 5000 forintów dla firm. Ale to nie 

uspokoiło protestujących. 

Zdaniem partii Fidesz podatek ułatwił by zbalansowanie budżetu na rok 2015. 

Premier zapowiedział, że do sprawy wróci w styczniu podczas konsultacji 

krajowej.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29846285 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29846285
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Opozycja w Burkina Faso ponowiła swoją prośbę do natychmiastowej rezygnacji 

prezydenta Blaise Compaore kiedy setki protestujacych zebrały się w stolicy 

Ouagadougou 

(Burkina Faso's opposition has renewed its call for the immediate 

resignation of President Blaise Compaore as hundreds of protesters gather 

in the capital, Ouagadougou) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29844123 

 

 

Rosja zgodziła się na przywrócenie dostaw gazu na Ukrainę w czasie ziemy, w 

porozumieniu uczestniczyła UE 

(Russia has agreed to resume gas supplies to Ukraine over the winter in a 

deal brokered by the European Union) 

http://www.bbc.com/news/business-29842505 

 

 

 

Dwójka dzieci malezyjskich, których ojciec leciał Malezyjskimi liniami 

lotniczymi  (lot MH37 - który zaginął), 

złozyła pozew przeciwko liniom lotniczym i rządowi  

(Two Malaysian children whose father was on the Malaysian Airlines flight 

that disappeared have filed a lawsuit against the airline and the 

government) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29844691 

 

 

Epidemia Ebola: MSF ostrzega Stany Zjednoczone przed wprowadzeniem 

kwarantanny 

(Ebola outbreak: Charity MSF warns US on quarantine) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29843362 

 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29844123
http://www.bbc.com/news/business-29842505
http://www.bbc.com/news/world-asia-29844691
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29843362
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Mieszkańcy Afryki odrzucają przepis na ryż Jollof zaproponowany przez 

Jamie'ego Olivera 

(Africans reject Jamie's Jollof rice recipe) 

http://www.bbc.com/news/blogs-trending-29831183 

  

 

Gwiezdne wojny: szturmowiec wciąż walczy po 38 latach 

(Star Wars: The stormtrooper still storming, 38 years on) 

http://www.bbc.com/news/magazine-29791639 

 

30.X 

Rzecznik palestyńskiego przywódcy  Mahmoud Abbasa określił zamknięcie 

spornych świętego miejsca w Jerozolimie jako „wypowiedzenie wojny" 

Do tego ruchu doszło na skutek napięć po strzelaninie żydowskiego 

działacza.  

Święte miejsce zostanie otwarte w piątek, poinformował izraelski minister 

gospodarki. 

Yehuda Glick uczestnik kampanii za większymi prawami do modlitwy żydowskiej  

z Temple Mount/al-Haram al-Sharif (Świątyni Temple Mount/al-Haram al-

Sharif) został ranny. 

Później policjant izraelski zastrzelił Palestyńczyka podejrznego o 

postrzelenie go. Moataz Hejazi,l. 32 został zastrzelony po prawdopodobnym 

otwarciu ognia kiedy policja otoczyła jego dom. 

Rabim Glick jest znanym, urodzonym w Stanach Zjednoczonych uczestnikiem 

kampanii o prawo żydów do modlitwy w miejscu, w którym jest to obecnie 

zakazane. 

Odgrodzony teren - znany żydom jako Temple Mount  (Świątynia na Wzgórzu) i 

dla muzułmanów jako Haram al-Sharif - jest najświętszym miejscem dla 

judaizmu i zawiera al-Aqsa Mosque  - trzecie najświętsze miejsce dla 

Islamu. 

W pobliżu domu M. Hejazi zebrał się tłum po tym jak pojawiła się informacja 

o jego śmierci. 

Zdaniem policji M. Hejazi należał do islamskiej grupy bojowników dżihadu i 

spędził czas w więzieniu zanim został wypuszczony w 2012 roku 

Tymczasem spośród innych wydarzeń 

http://www.bbc.com/news/blogs-trending-29831183
http://www.bbc.com/news/magazine-29791639
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Szwecja stała się pierwszym krajem Europy Zachodniej, który oficjalnie 

uznała Palestynę jako państwo - Izrael odwołał swojego ambasodora w Szwecji 

w odpowiedzi. 

Komisja Praw Człowieka ONZ wezwała Izrael do wstrzymania prowadzenia 

osadnictwa za Zachodnim Brzegu i do przeprowadzenie śledztwa w sprawie 

aktów przemocy popełnionych przez jego wojsko w Gazie od 2008 roku. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29828547 

 

 

 

Jeden z najbardziej znanych na świecie autoportretów będzie wystawiny na 

widok publiczny w Turynie. Niewiele wiadomo o 500- letniem, delikatnie 

namalowanym, czeowoną kredą rysunku przez Leonardo da Vinci, ale niektórzy 

wierzą, że ma moc magiczną.  

(One of the world's most famous self-portraits is going on rare public 

display in the northern Italian city of Turin. Very little is known about 

the 500-year-old, fragile, fading red chalk drawing of Leonardo da Vinci 

but some believe it has mystical powers.) 

http://www.bbc.com/news/magazine-29815227 

  

 

 

Podpalono budynek parlamentu w Burkina Faso 

(Burkina Faso parliament set ablaze) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29831262 

  

 

 

Świecka partia Tunezji Nidaa Tounes zdobyła 85 miejsc a parlamencie po 

niedzielnych wyborach, wynika z oficjalnych wyników 

(Tunisia's secularist party Nidaa Tounes has won 85 seats in the country's 

parliament following Sunday's elections, official results show) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29828706 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29828547
http://www.bbc.com/news/magazine-29815227
http://www.bbc.com/news/world-africa-29831262
http://www.bbc.com/news/world-africa-29828706
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Prezydent Nigerii Goodluck Jonathan potwierdził, że wystartuje ponownie w 

wyborach w luty, poinformowało jego biuro 

(Nigerian President Goodluck Jonathan has confirmed he will run again in 

February's elections, his office has said) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29828551 

  

 

29.X 

Kryzys związany z Państwem Islamskim, Grupa bojowników syryjskich Arabów 

przybyła do Kobane aby pomóc w obronie północnej granicy miasta przez 

bojownikami PI, poinformowały BBC źródła wewnętrzne 

 

W nocy do miasta przybyło od 50 do 200 bojowników Wolnej Armii Syrii (Free 

Syrian Army). 

Poinformowano o tym kiedy 150 bojowników kurdyjskiej Peshmerga  przybyło do 

Turcji w swojej własnej podróży do miasta. 

Tymczasem bojownicy PI przejęli kontrolę nad częścią instalacji naftowych i 

gazowych w Shaer w środkowje części syryjskiej prowincji Homs, zabijając 30 

członków sił rządowcy poinformowłao Syrian Observatory for Human Rights 

(SOHR) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29814135 

 

 

 

Bezzałogowa rakieta dostawcza przeznaczona do (International Space Station) 

Międzynarodowej Stacji Kosmicznej eksplodowała, krótko po starcie z 

amerykańskiego stanu Virginia 

Antares zbudowany przez Orbital Sciences Corp wybuchł kilka sekund po 

oderwaniu się od stanowiska startowego w Wallops Flight Facility. 

Nie wiadomo co było przyczyną awarii jednostki dostawczej. 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29828551
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29814135
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Początkowy start planowany na poniedziałek został przesunięty ze względu na 

jacht znajdujący się w pobliżu. 

Lot miał być trzecią misją zgodnie z kontraktem zawartym z NASA (National 

Aeronautics and Space Administration). 

Rakieta miała dostarczyć około 2200 kg ładunku dla 6 astronautów 

przebywających na międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) 

Znajdowała się tam m.in. aparatura do przeprowadzania testów na przepływ 

krwi do mózgu ludzkiego oraz do analizy meteorów. 

Na pokładzie znajdowało się również 600 kg żywności. 

Nikt nie został ranny. 

 

Rakieta Antares 

 

Maksymalna pojemność ładunku 5000 kg 

Pierwszy lot: 2013 rok 

Liczba rusztowań: 2 

Wysokość: 41,9 m 

Źródło: NASA 

 

Rosyjska Agencja Kosmiczna przeprowadziła swój własny start rakiety na ISS 

w środę 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29812139 

 

 

Przywódca największej islamskiej partii Bangladeszu został skazany na 

śmierć za zbrodnie wojenne, które popełnił w czasie wojny o niepodległość 

przeciwko Pakistanowi w 1971 roku. 

(The head of Bangladesh's largest Islamist party has been sentenced to 

death for war crimes committed during the independence war against Pakistan 

in 1971) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29813571 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29812139
http://www.bbc.com/news/world-asia-29813571
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Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un przeszedł operację chirurgiczną  

(North Korea leader Kim Jong-un had surgery, says South Korea) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29816263 

  

 

Disasters Emergency Committee (Komisja ds. kataklizmów) będzie apelować o 

walkę w związku z kryzysem Ebola w zachodniej Afryce  

(An appeal for the Ebola crisis in West Africa is to be launched by the 

Disasters Emergency Committee) 

http://www.bbc.com/news/uk-29803638  

 

 

Kopalnia w Turcji, Jest nikła nadzieja na odnalezienie 18 uwięzionych 

górników 

(Turkey mine: Hopes fade for 18 trapped coal miners) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29816242 

  

 

 

Istnieją obawy, że około 100 osób zginęło na skutek osunięcia się ziemi w 

środkowej Sri Lance, informują źródła rządowe 

(About 100 people are feared dead following a landslide in central Sri 

Lanka, the government says) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29813981 

 

 

22 październik (środa) – 28 październik (wtorek) 2014 

28.X 

Kryzys ukraiński, Rosja informuje, że uzna wyniki kontrowersyjnych wyborów 

zorganizowanych przez separatystów na wschodzie Ukrainy planowanych 2 

listopada 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29816263
http://www.bbc.com/news/uk-29803638
http://www.bbc.com/news/world-europe-29816242
http://www.bbc.com/news/world-asia-29813981
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Prezydent spraw zagranicznych Rosji Sergei Lavrov powiedział, że wybory w 

rejonie Doniecka i Ługańska „będą ważne dla legitymizacji władz w tym 

rejonie". 

Ukraina i państwa zachodnie są przeciwne przeprowadzeniu wyborów. 

Polska planuje wzmocnienie swoich baz wojskowych w pobliżu z Ukrainą. 

Polski minister obrony Tomasz Siemoniak powiedział, że „chcemy wzmocnić 

nasze jednostki na wschodzie Polski" w odpowiedzi na kryzys ukraiński. 

„pierwsze efekty będą widoczne w 2017 roku. Będzie się na to składała seria 

inicjatyw związanych z jednostkami na wschodzie. Zainwestujemy również w 

infrastrukturę" zacytowała go Agencja Reuters. 

Polska stała się członkiem NATO w 1999 roku, natomiast Ukraina nie należy 

do Sojuszu. 

Uzbrojeni separatyści, którzy zajęli budynki rządowe w Doniecku i Ługańsku 

w kwietniu ogłosili powstanie „republik ludowych" w obu rejonach, które są 

lojalne Moskwie a nie Ukrainie. Oba regiony określa się potocznie jako 

„Donbass". 

W 2008 roku Rosja również wsparła separatystów w Gruzji  i w późniejszym 

okresie uznała oderwane tereny jako niezależne. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29799614 

 

 

 

Stany Zjednoczone wykorzystywały nazistów  jako szpiegów w okresie zimnej 

wojny 

 

Odtajnione materiały amerykańskie ujawniają, że szefowie wywiadu kraju 

wykorzystywali setki nazistów jako szpiegów i informatorów po drugiej 

wojnie światowej. 

Pracownicy CIA (Central Intelligence Agency) tłumaczą, że zwrócili się do 

dawnych wrogów aby pomogli w pokonaniu Związku Radzieckiego w czasie zimnej 

wojny. 

Badacze źródeł informują, że Amerykanie wykorzystali do tego celu co 

najmniej 1000 byłych nazistów. 

Część z nich pełniła wysokie funkcje w partii nazistowskiej i została 

zrekrutowana do pracy szpiegowskiej dla Stanów Zjednoczonych w Europie. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29799614
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Były oficer SS Otto von Bolschwing najprawdopodobniej odpowiadał za 

prowadzenie polityki polegającej na terroryzowaniu żydów, ale został 

wynajęty przez CIA, aby szpiegować w Europie po drugiej wojnie światowej. 

Agencja poinformowała, że doprowadziła do przeniesienia jego i jego rodziny 

do Nowego Jorku w latach pięćdziesiątych jako nagrodę za jego lojalną 

służbę. 

Nazistowski współpracownik Aleksandras Lileikis - związany z masakrą 

dziesiątek tysięcy Żydów na Litwie - został zrekrutowany przez USA jako 

szpieg w Niemczech Wschodnich a następnie przewieziony do Bostonu. 

Są dowody nawet na to, że CIA próbowała interweniować kiedy  A. Lileikis  

stał si obiektem śledztwa związanego ze zbrodniarzami wojennymi. 

Źródła wskazują, że długoletnia szef FBI J Edgar Hoover nie tylko zgadzał 

się na wykorzystanie byłych nazistów, ale także zaprzeczał, że byli oni 

odpowiedzialnie za straszne rzeczy w czasie wojny, które miały być 

radziecką propagandą. 

Fakty wyszły na jaw tydzień po tym jak w wyniku śledztwa prowadzonego przez 

Associated Press okazało się, że rząd USA wypłacił kilkudziesięciu 

podejrzanym nazistowskim zbrodniarzom wojennym miliony dolarów pochodzących 

z funduszu  Social Security po tym jak zmuszony ich do wyjazdu z USA. 

Do wypłat doszło na skutek luki prawnej. Amerykański departament 

sprawiedliwości poinformował później, że świadczenia zostały wypłacone dla 

indywidualnych osób, które zrezygnowały z obywatelstwa amerykańskiego i 

dobrowolnie opuściły kraj. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29795749 

 

 

 

Epidemia Ebola: Stany Zjednoczone przeciwne wprowadzeniu kwarantanny 

(Ebola outbreak: US advises against quarantine) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29792776 

  

 

 

Ostatnie listy: poruszające słowa żołnierzy zabitych w Afganistanie 

(Last letters: The moving words of soldiers killed in Afghanistan) 

http://www.bbc.co.uk/newsbeat/29785461 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29795749
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29792776
http://www.bbc.co.uk/newsbeat/29785461
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27.X 

Wybory na Ukrainie, Zwycięstwo partii prozachodnich 

 

Po przeliczeniu połowy głosów blok prezydenta Petro Poroshenko oraz partia 

premiera Arseniy Yatseniuku zdobyły ponad 21% głosów każda z osobna. 

Na wschodzie kraju na terenach kontrolowanych przez separatystów nie doszło 

do głosowania. 

Przywódcy separatystów planują przeprowadzenie swoich wyborów w następną 

niedzielę. 

Blok P. Poroshenko uzyskał 50,08 % poparcia a jego własna Solidarity Party 

i Udar kierowane przez Vitali Klitschko otrzymały 21,45%. 

People's Front sprzymierzeńcy prezydenta A. Yatseniuk zdobył 21,61% 

Self Help w zachodniej Ukrainie kierowana przez burmistrza Lwowa Andriy 

Sadovyi była trzecia z wynikiem 11,1 %, natomiast Opposition Bloc dawnego 

ministra energetyki Yuri Boiko u v. Yanukovycha uzyskał 9,82% 

Według pełnej listy, która jest spodziewana w poniedziałek będzie wiadomo, 

kto obsadzi 225 z 450 miejsc w parlamencie. 

Frekwencja wyniosła ponad 52%. 

Obory obserwowało ponad 900 obserwatorów z 43 krajów. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29782513 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-29794234 

 

 

 

Wybory w Brazylii, Prezydent Dilma Rousseff obiecała zjednoczyć kraj po 

zwycięstwie dzięki uzyskaniu 51,6 % co umożliwi jej objęcie urzędu przez 

drugą kolejną kadencję 

Poinformowała, że jej głównym priorytetem będzie „dialog" po zwycięstwie na 

centro prawicowym kandydatem Aecio Neves, który uzyskał 48,4 % głosów 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29782513
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-29794234
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Podczas jej rządów dochodziło do masowych protestów przeciwko korupcji i 

nieskutecznym działaniom. 

Ale D. Roussef, która sprawuje władzę od 2010 roku pozostaje popularna 

wśród biednych Brazylijczyków dzięki systemowi programów pomocowych. 

Podczas gdy D. Roussef zrobiła wiele dla biedniejszych północnych części 

kraju jej oponent z Brazilian Social Democracy Party (PSDB) zdobył poparcie 

wśród bardziej rozwiniętych południowych części Brazylii. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-29782073 

 

 

Prokuratorzy w Południowej Korei domagają się kary śmierci dla kapitana 

promu Sewol, który zatonął w kwietniu w wyniku czego zginęło ponad 300 osób 

 

Oskarżyciele powiedzieli, że Lee Joon-seok, który jest oskarżony o 

morderstwo, do którego doszło w wyniku nie dopełnienia obowiązków przez 

niego. 

Do żądania doszło w czasie toczącego się od czerwca procesu. 

Zdaniem prokuratorów kapitan kapitan Lee „uciekł z okrętu bez podjęcia 

wysiłków zmierzających do uratowania pasażerów" poinformował agencja AFP. 

Od 1997 roku nie wykonano kary śmierci w Korei Południowej. 

Oskarżyciele żądają aby trzej członkowie załogi dostali dożywocie. 

Domagają się również od 15 do 30 lat więzienia dla innych 11 członków 

załogi, którzy zostali oskarżenie o mniejsze zaniedbania. 

Najprawdopodobniej sąd ogłosi wyrok i skaże 15 członków załogi w 

listopadzie. 

Na pokładzie promu było 476 pasażerów kiedy odwrócił się do góry dnem i 

zaczął tonąć na południowym wybrzeżu kraju 16 kwietnia. 

Tylko 172 osoby zostały uratowane, kapitan Lee i jego załoga jako pierwsi 

dotarli do szalup ratunkowych. 

Oddzielne śledztwo toczy się odnośnie pracowników spółki, która jest 

właścicielem promu Chonghaejin Marine Co. 

Właściciel spółki i miliarder biznesmen  Yoo Byung-eun zniknął po 

katastrofie i został znaleziony martwy. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-29782073
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http://www.bbc.com/news/world-asia-29783538 

 

 

 

Policja RPA rozpoczęła obławę na zabójców kapitana drużyny piłkarskiej 

Senzo Meyiwa, który został zastrzelony najprawdopodobniej przez włamywaczy  

(South African police have launched a major manhunt to find the killers of 

national football captain Senzo Meyiwa, shot dead by suspected burglars) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29785772 

 

 

Proces Oscara Pistoriusa: Apelacja przeciwko wyrokowi 

(Oscar Pistorius trial: Appeal against guilty verdict) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29786011 

 

26.X 

Kryzys ukraiński, Prozachodnie partie zdominują ukraiński parlament po 

pierwszych wyborach od rewolucji w lutym, wskazują ostateczne wyniki 

 

W czasie liczenia głosów, wszystko wskazuje, że blok Petro Poroshnko wygra 

najwięcej wraz People Front (Frontem Ludowym) premiera PM Arseny Yatsenyuka 

na drugim miejscu. 

P. Poroshenko podziękował wyborcom za wsparcie tego co nazwał głosem za 

reformami, proeuropejskiej większości. 

Około 3 miliony ludzi w dwóch wschodnich regionach ogarniętych konfliktem 

nie głosowało. 

Prorosyjscy separatyści w Doniecku i Ługańsku planują przeprowadzić swoje 

własne wybory. 

Kolejnych 1,8 miliona osób w zajętym przez Rosję Krymie również nie wzięło 

udziału. 

Ukraińska gospodarka obniża się wraz z PKB, którego spadek przewiduje się 

na poziome 7-10% w tym roku. 

Tymczasem frekwencja w wyborach wyniosła ponad 51% poinformowała główna 

komisja wyborcza. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29783538
http://www.bbc.com/news/world-africa-29785772
http://www.bbc.com/news/world-africa-29786011
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Jedne dane różnią się gdyż w zachodniej części we Lwowie wyniosła około 70% 

a w regionach Doniecka kontrolowanych prze siły rządowe około 30%. 

Wyniki opublikowane  natychmiast po głosowaniu pokazały, że blok 

prezydencki składający się z jego własnej Solidarity Party oraz partii Udar 

na której czele stoi Vitali Klitschko prowadzi osiągając 23% głosów. 

Front Ludowy (People's Front) uzyskał 21% głosów. 

Partia samopomocy (Self Help Party) mająca poparcie na zachodzie Ukrainy 

osiągnęła wynik 13%. 

Pozostałe 4 partie weszły do parlamentu przekraczając 5% próg. Wśród nich 

jest Blok Opozycji (Opposition Bloc) utworzony przez zwolenników wygnanego 

prezydenta Viktor Yanukovycha. 

Jego przywódca Yury Boyko opisał wybory jako najbrudniejsze w historii 

kraju. 

Pro rosyjka Partia Komunistyczna (Communist Party) nie przekroczyła 5% i 

może nie zasiąść o raz pierwszy  parlamencie. 

Prawie połowa obsady 450 parlamentu pochodzi  z okręgów jednomandatowych. 

27 miejsc z Krymu i terenów zajętych przez separatystów pozostaje 

nieobsadzona. 

Wstępne oficjalne wyniki są spodziewane w poniedziałek. 

Wybory były monitorowane przez przedstawicieli OBWE (Organisation for 

Security and Cooperation in Europe) podobnie jak w Moskwie gdzie głosowało 

2-3 milionów Ukraińców. 

Tymczasem P. Poroshenko poinformował, że rozpoczyna formowanie koalicji, 

która będzie gotowa w ciągu 10 dni, kiedy są spodziewane ostateczne wyniki 

wyborów. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29772078 

 

 

(A British hostage being held by Islamic State (IS) has said prisoners of 

the militant group who have tried to escape have been punished with 

waterboarding) 

John Cantlie, brytyjski zakładnik przetrzymywany przez bojowników PI 

powiedział, że więźniowie przetrzymywani przez bojowników, którzy próbowali 

uciec byli karani przy użyciu metody podtapiania 

 

Informacja pojawiła się w ostatnim wideo pokazującym 43- letniego 

dziennikarz Johna Cantlie, który został porwany w 2012 roku 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29772078
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-29773780 

 

 

 

Sąd w Egipcie skazał 23 działaczy na trzy lata pozbawienia wolności za 

pogwałcenie kontrowersyjnego prawa o prowadzeniu protestów 

(An Egyptian court has sentenced 23 activists to three years in jail for 

breaching a controversial protest law.) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29778818 

 

 

 

Dwadzieścia cztery banki europejskie nie zdały „testu stresu" związanego z 

ich finansami poinformowało European Banking Authority (EBA) 

(Twenty-four European banks have failed "stress tests" of their finances, 

the European Banking Authority (EBA) has announced) 

http://www.bbc.com/news/business-29777589 

 

25.X 

Państwo Islamskie, Kurdyjskie siły w północnym Iraku informują, że odbiły 

od bojowników miasto Zumar 

 

Miasto znajduje się 60 km od Mosulu, zostało zajęte przez PI w czerwcu 

Na południu siły irackie wyrzuciły bojowników PI z Jurf al-Sakhar w pobliżu 

Bagdadu w walce aby zabezpieczyć trasę pielgrzymek Shia. 

Tymczasem przedstawiciel USA poinformował, że dowodzona przez nich koalicja 

przeprowadziła w piątek i sobotę 22 ataki powietrzne na cele przeciwko PI w 

Iraku. 

W Libanie 6 żołnierzy zginęło kiedy doszło do starcia z milicjantami 

Sunnitów, którzy jak się sądzi są powiązani z PI w centrum drugiego miasta 

Trypolisu   

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29772082 

http://www.bbc.com/news/uk-29773780
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29778818
http://www.bbc.com/news/business-29777589
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29772082
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Egipski prezydent Abdul Fattah al-Sisi informuje, że kraj jest zagrożony ze 

strony dżihadystów po ataku i dużych stratach na siły wojskowe na Półwyspie 

Synaj 

 

Co najmniej 31 żołnierzy zostało zabitych w dwóch atakach, największej 

eksplozji w pobliżu miasta El-Arish. 

W związku z tym na części terytorium Płw. Synaj ogłoszono stan podwyższonej 

gotowości a na przejście graniczne Rafah ze Strefą Gazy zostało zamknięte. 

Ogłoszono trzydniową żałobę narodową. 

W telewizyjnym wystąpieniu A.F.Sisi powiedział, że „siły zewnętrzne" 

przygotowały wielki spisek. 

Do przeprowadzenia ataku nie przyznała się żadna z grup odkąd wojsko 

rozpoczęło ofensywę przeciwko dżihadystom w północnym Synaju. 

W najkrwawszym ataku 28 żołnierzy zostało zabitych i podobna ilość rannych 

w ataku samobójczym na punkt kontrolny w pobliżu El-Arish, głównym mieście 

na północy półwyspu. 

Kolejnych trzech żołnierzy zginęło w innej strzelaninie w punkcie 

kontrolowanym w samym mieście. 

Tymczasem w czasie trwanie ofensywy w północnym Synaju siły bezpieczeństwa 

zabiły bądź pojmały kilkudziesięciu członków grup dżihadu. 

We wrześniu co najmniej 11 policjantów zginęło w ataku bombowym na konwój 

na półwyspie, który przejeżdżał przez wioskę w pobliżu granicy z Gazą. 

Do ataku przyznała się Ansar Beit al-Maqdis, najbardziej aktywna grupa 

bojowników w Egipcie. Próbował już zabić ministra spraw wewnętrznych w 

Kairze w 2013 roku a ataku samochodowym oraz opublikowała wideo na których 

zarejestrowała egzekucje pojmanych osób. 

Ugrupowanie opowiada się za Państwem Islamskim w Iraku i Syrii choć 

oficjalnie nie ma jego wsparcia. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29771099 

 

 

Epidemia Ebola: liczba zachorowań doszła do 10 000, informuje WHO 

(Ebola outbreak: Cases pass 10,000, WHO reports) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29771099
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http://www.bbc.com/news/world-africa-29769782 

  

 

 

Amerykański departament stanu wezwał do "szybkiego" i jawnego śledztwa w 

sprawie śmierci palestyńsko-amerykańskiego nastolatka zabitego prze 

żołnierzy  izraelskich w piątek 

(The US state department has called for a "speedy and transparent 

investigation" into the death of a Palestinian-American teenager killed by 

Israeli soldiers on Friday) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29771814 

 

24.X 

David Cameron, oświadczył w gorących słowach, że Wilka Brytania nie zapłaci 

1.7 mld funtów, których domaga się UE 

„Jeśli ludzie myślą, że 1 grudnia to zapłacę to się mylą" - powiedział 

premier brytyjski w Brukseli. "Do tego nie dojdzie". 

Ale przewodniczący komisji Manuel Barroso powiedział, że to „nie powinno 

być niespodzianką" dla Wielkiej Brytanii. 

Wyjaśnił, że tak funkcjonuje system, na który zgodzili się wszyscy 

członkowie  a on sam opiera się na danych, które im dostarczono. 

Ministrowie finansów UE wyrazili zgodę na podjęcie nadzwyczajnych rozmów na 

temat płatności, która stanowi około jedną piątą opłat, które netto wnosi 

Wielka Brytania  - 6,8 mld funtów w tym roku. 

Później przemawiając podczas wizyty w Rochester i Strood w Kent, D. Cameron 

wyjaśnił, że Wielka Brytania nie zapłaci pełnej kwoty, której domaga się 

UE. 

Opłaty wynikają z rocznych wyników ekonomicznych krajów członkowskich od 

1995 roku według których Wielka Brytania ma wskaźniki lepsze niż zakładano. 

Elementy szarej strefy do których zalicza się handel narkotykami i 

prostytucja - po raz pierwszy również wliczono. 

Wilka Brytania i Holandia należą do tych krajów od których wymaga się 

większych składek podczas gdy Francja i Niemcy otrzymują zwroty. Wielka 

Brytania jest proszono o największe dotacje. 

Kilku konserwatywnych posłów powiedziało, że Wielka Brytania powinna nie 

zgodzić się na płacenie takich sum, uznając je za „nielegalne". 

 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29769782
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29771814
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Przegrani       Dodatkowe kwoty do zapłacenia 

 

Wielka Brytania   1,676 mln funtów 

Holandia            506 mln funtów 

Włochy              268 mln funtów 

Grecja               70 mln funtów 

Cypr                 33 mln funtów 

 

Zwycięzcy           Redukcja 

 

Francja              801 mln funtów 

Niemcy               614 mln funtów 

Dania                253 mln funtów 

Polska               249 mln funtów 

Austria              232 mln funtów 

 

Źródło: dokument, który wyciekł z komisji UE  

 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-29754168 

 

 

Państwo Islamskie: Z kart pamiętnika, życie w Mosulu 

(Islamic State: Diary of life in Mosul) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29600573 [chronicle] 

 

Doszło do wymiany ognia na granicy pomiędzy Pakistanem i Iranem 

(Pakistan and Iran exchange mortar fire on border) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29752082 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-29754168
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29600573
http://www.bbc.com/news/world-asia-29752082
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Poszukiwania szwedzkiej marynarki zostały odwołane 

(Sweden submarine search called off) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29752368 

  

 

Epidemia Ebola: Lekarz z Nowego Jorku Craig Spencer został zarażony 

(Ebola outbreak: New York doctor Craig Spencer tests positive) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29751495 

 

 

23.X 

 

Premier Kanady poinformował, że jego kraj nie zostanie zastraszony po tym 

jak uzbrojony człowiek wtargnął do gmachu parlamentu zanim został 

zastrzelony 

(Canada's prime minister has insisted his country will not be intimidated, 

after a gunman rampaged through parliament before being shot dead) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29735163 

 

 

Rosyjski samolot szpiegowski został przechwycony przez mysliwce Nato nad 

Morzem Bałtyckim informuje sojusz, pośród wzmozonego napięcia w związku z 

tym w rgionie 

(A Russian spy plane has been intercepted by Nato jets over the Baltic Sea, 

the alliance says, amid heightened tensions in the region) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29736481 

 

 

Nowy japoński minister handlu został zmuszony do obrony po tym jak wyszło 

na jaw, że jego personel wydaje pieniądze na seks klub. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29752368
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29751495
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29735163
http://www.bbc.com/news/world-europe-29736481
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(Japan's new trade minister has been forced to defend himself after it 

emerged that stafffrom his support group spent office money at a sex club) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29735264 

 

 

 

Tajemnica gigantycznych ramion dinozaura rozwiązana 

(Mystery of dinosaur with giant arms solved) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-29729412 

 

 

Cztery tajemnice, który twoja złota rybka ukrywa przed tobą 

(Four secrets your goldfish is hiding from you) 

http://www.bbc.com/earth/story/20141017-four-secrets-goldfish-are-

hiding 

 

 

B.Netanyahu oskarża prezydenta Abbasa w związku z atakiem samochodowym w 

Jerozolimie 

(Israel's Netanyahu accuses Abbas over Jerusalem car attack) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29735857 

 

22.X 

Państwo Islamskie, Amerykański departament obrony poinformował, że bada 

wideo na którym widać jak bojownicy PI znaleźli się w posiadaniu broni, 

która była przeznaczona do bojowników kurdyjskich 

Około 27 ładunków zawierających broń i amunicję zostało zrzuconych w 

poniedziałek dla bojowników broniących Kobane przedz PI. 

Zdaniem Pentagonu większość trafiła do swoich odbiorców. 

Ale wideo umieszczone w sieci przez media lojalne dla PI pokazało broń 

najprawdopodobniej dostarczoną przez USA, która jest w rękach bojowników. 

Admirał Kirby  poinformował, że nie może potwierdzić autentyczności wideo. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29735264
http://www.bbc.com/news/science-environment-29729412
http://www.bbc.com/earth/story/20141017-four-secrets-goldfish-are-hiding
http://www.bbc.com/earth/story/20141017-four-secrets-goldfish-are-hiding
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29735857


 

  POLSKI PORTAL 1-31 październik  2014                                                                                                                                                (nr 19)                                                                                                                                                        
21 
 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29715044 

 

 

Ebola: Zespół WHO ds. sytuacji wyjatkowych podjęła rozmowy na temat 

wprowadzenia ograniczeń w podróżowaniu 

(Ebola: WHO emergency team holds talks on travel curbs) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29721853 

 

 

 

Badacze z uniwersytetu w Bristolu ujawnili „uniwersalne wyjaśnienie" dla 

wielu oślepiających kolorowych i srebrnych błysków występujących w naturze 

(Researchers from the University of Bristol have revealed "a universal 

explanation" for many of the dazzling coloured and silvery reflections in 

the natural world) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-29711463 

 

 

15 październik (środa) – 21 październik (wtorek) 2014 

21.X 

Kryzys ukraiński, Wojsko oskarżone o używanie bomb kasetowych (cluster 

bombs) 

Human Rights Watch (HRW) obwinia armię ukraińską o używanie tej 

charakterystycznej występującej w wiązkach, broni do ostrzału miasta 

znajdującego się pod kontrolą rebeliantów. 

Siły ukraińskie zaprzeczają, że użyły „zakazanej" broni albo, że dokonały 

ostrzału terenów cywilnych. 

W swoim raporcie HRW podaje, że w tym miesiącu „powszechnie" stosowano ten 

rodzaj amunicji w Doniecku. 

„To szokujące, że ta broń jest tak intensywnie stosowana na Ukrainie kiedy 

większość krajów zakazało tego" powiedział Mark Hiznay w HRW. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29715044
http://www.bbc.com/news/world-africa-29721853
http://www.bbc.com/news/science-environment-29711463
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Ukraina nie podpisała ogólnego układu z 2008 r. o zakazie stosowania bomb 

kasetowych. 

Konwencja w sprawie stosowania amunicji 

kasetowej[https://www.facebook.com/clusterconvention] została ratyfikowana 

przez 86 krajów a 28 kolejnych podpisał ją. Rosja i USA nie podpisały jej. 

Pomimo zawartego rozejmu na Ukrainie ciągle dochodzi do przemocy. 

W konflikcie, który rozpoczął się w kwietniu zginęło co najmniej 3700 osób. 

Tymczasem Ukraina poprosiła UE o udzielenie pożyczki w wysokości 2,5 mld 

dolarów. 

Źródła z Komisji Europejskiej informują, że pieniądze nie dotyczą długu, 

który Ukraina jest winna Rosji za gaz, w rozmowach których pośredniczy UE. 

Spośród innych wydarzeń jeden ze starszych przedstawicieli Polski wyraził 

pogląd zgodnie, z którym prezydent Rosji miał zasugerować dokonanie 

podziału Ukrainy wraz z Polską 6 lat temu podczas rozmowy z Donaldem 

Tuskiem, który był wtedy polskim premierem. 

Polski marszałek sejmu Radoslaw Sikorski, dał do zrozumienia, że W. Putin 

sugerował dokonanie podziału Ukrainy podczas rozmów w 2008 roku z Donaldem 

Tuskiem, który wkrótce zajmie stanowisko przewodniczącego Radu 

Europejskiej. 

„Chciał abyśmy wzięli udział w podziale Ukrainy..." R. Sikorski powiedział 

Politico [http://www.politico.com/magazine/story/2014/10/vladimir-putins-

coup-112025_Page3.html#.VEYgpvldVvn]  

„On (Putin) powiedział, ze Ukraina jest krajem utworzonym w sposób sztuczny 

i że Lwów (Lviv) jest polskim miastem i dlaczego by tego wspólnie nie 

załatwić". 

Później R. Sikorski powiedział, że jego słowa opublikowane w Politico 

zostały  „przeinterpretowane". 

Polska Premier Ewa Kopacz, skrytykowała R. Sikorskiego. 

Rzecznik Kremla  Dmitry Peskov uznał sugestie wyrażone w rozmowie za 

„bajki". 

W międzyczasie Guenther Oettinger komisarz ds energii w UE rozpoczął w 

Brukseli nową rundę rozmów na temat gazu pomiędzy Ukrainą i Rosją, pośród 

obaw, że kwestia rosyjsko-ukraińskiego gazu może wpłynąć na jego dostawy do 

krajów UE. 

 (ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29702522 

 

http://www.hrw.org/news/2014/10/20/ukraine-widespread-use-cluster-

munitions 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29702522
http://www.hrw.org/news/2014/10/20/ukraine-widespread-use-cluster-munitions
http://www.hrw.org/news/2014/10/20/ukraine-widespread-use-cluster-munitions
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https://www.facebook.com/clusterconvention 

 

http://www.politico.com/magazine/story/2014/10/vladimir-putins-coup-

112025_Page3.html#.VEYgpvldVvn 

 

 

Władze w Nepalu informują, że zamierzają wprowadzić bardziej ścisłą 

kontrolę branży trekkingowej, tydzień po tragicznej w skutkach burzy 

śnieżnej w Himalajach 

(Officials in Nepal say they plan to introduce tougher controls of the 

trekking industry, a week after a devastating Himalayan storm) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29706669 

 

 

Oscar Pistorius skazany na pięć lat za zabicie Reeva Steenkamp 

(Oscar Pistorius given five years for Reeva Steenkamp death) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29700457 

  

 

 

Rosyjscy śledczy poinformowali, że „zbrodnicze zaniedbanie " spowodowało 

wypadek na moskiewskim lotnisku co doprowadziło do śmierci szefa firmy 

Total 

(Russian investigators have said "criminal negligence" caused the crash at 

a Moscow airport that resulted in the death of Total's chief executive) 

http://www.bbc.com/news/business-29702801 

  

 

Sparaliżowany mężczyzna znowu może chodzić po transplantacji komórek 

(Paralysed man walks again after cell transplant) 

http://www.bbc.com/news/health-29645760 

 

https://www.facebook.com/clusterconvention
http://www.politico.com/magazine/story/2014/10/vladimir-putins-coup-112025_Page3.html#.VEYgpvldVvn
http://www.politico.com/magazine/story/2014/10/vladimir-putins-coup-112025_Page3.html#.VEYgpvldVvn
http://www.bbc.com/news/world-asia-29706669
http://www.bbc.com/news/world-africa-29700457
http://www.bbc.com/news/business-29702801
http://www.bbc.com/news/health-29645760
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20.X 

Państwo Islamskie, Turcja zamierza zezwolić bojownikom kurdyjskim na 

przekroczenie granicy, aby walczyć z bojownikami PI w Kobane 

 

Minister spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu powiedział, że na ten temat 

trwają rozmowy. 

Dziesiątki tysięcy ludzi opuściły miasto na skutek walk pomiędzy siłami PI 

a obrońcami Kurdów syryjskich. 

Tymczasem koalicja kierowana przez USA potwierdziła przeprowadzenie 6 

ataków powietrznych w pobliżu Kobane w niedzielę i poniedziałek oraz 6 w 

Iraku w popliżu  Falluja i Baiji przy współudziale  samolotów francuskich i 

angielskich. 

Decyzja rządu tureckiego podnosi morale obrońców oraz ich zdolność walki, 

informuje korespondent BBC. 

Siły amerykańskie dokonały zrzutów broni dla bojowników kurdyjskich po 

telefonicznej aprobacie w czasie rozmowy pomiędzy prezydentami Turcji I 

Stanów Zjednoczonych. 

Dzień później Ankara przyznała, że udzieliła pomocy Peshmerga, aby ta 

przekroczyła granicę z Syrią. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29685830 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29694419 

 

 

 

Kryzys ukraiński, Amnesty Internationa zajmująca się przestrzeganie praw 

człowieka informuje, że są dowody na akty przemocy popełniane przez obie 

strony konfliktu we wschodniej Ukrainie, ale nie na taką skalę jak to 

sugeruje Rosja 

 

Poinformowano „o silnym dowodzie" przeciwko siłom rządowym, które zabiły 4 

mężczyzn w pobliżu Doniecka. 

 

Kiedy ciała zostały odkryte rosyjskie media poinformowały o „masowym 

grobie" w tym miejscu. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29685830
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29694419


 

  POLSKI PORTAL 1-31 październik  2014                                                                                                                                                (nr 19)                                                                                                                                                        
25 
 

W nowym raporcie Amnesty przekonywała obie strony do zbadania takich 

sytuacji dokładnie, ponieważ część została „świadomie zmanipulowana". 

„Część z tych bardziej szokujących przypadków, o których donoszą raporty, 

szczególnie rosyjskich mediów, zostały znacznie wyolbrzymione" informuje 

raport. 

Amnesty zbudowała raport na podstawie badań przeprowadzonych we wschodniej 

Ukrainie w okresie pomiędzy sierpniem a wrześniem. 

26 sierpnia jej delegacja odwiedziła wioskę Nyzhnya Krynka, gdzie 

znaleziono 4 ciała jak się sądzi lokalnych mieszkańców. 

Nie ma dowodów na przeprowadzanie egzekucji przez prorosyjskich 

separatystów w regionie, informuje Amnesty, w tym zabicie dwóch jeńców w 

Severodonetsku w lipcu. 

Dwa ciała znalezione w kwietniu w pobliżu miasta Raigorodok na terytorium 

kontrolowanym przez rebeliantów miały na sobie ślady tortu informuje 

Amnesty. 

Tymczasem doszło do silnego wybuchu w części Doniecka, walki toczą się 

dalej pomimo rozejmu uzgodnionego 5 września. 

Fala uderzeniowa w poniedziałek zniszczyła stadion w Donbasie 

[http://www.bbc.co.uk/sport/0/football/29694885] gdzie w 2012 odbywały się 

mistrzostwa Euro 2012 w piłce nożnej. 

Tymczasem dowódca separatystów cytowany przez rosyjską agencję RIA Novosti 

poinformował, że rebelianci atakują teraz ukraińskie pozycje w pobliżu 

Schastye, miasta w rejonie Ługańska. 

Dowódca batalionu Alexander Bednov poinformował, że rebelianci otoczyli tam 

około 200 ukraińskich żołnierzy. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29686752 

 

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/eastern-ukraine-conflict-

summary-killings-misrecorded-and-misreported 

 

http://www.bbc.co.uk/sport/0/football/29694885 

 

 

 

Kryzys w związku z wirusem Ebola: Nigeria deklaruje brak zachorowań 

(Ebola crisis: Nigeria declared free of virus) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29686752
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/eastern-ukraine-conflict-summary-killings-misrecorded-and-misreported
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/eastern-ukraine-conflict-summary-killings-misrecorded-and-misreported
http://www.bbc.co.uk/sport/0/football/29694885
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http://www.bbc.com/news/world-africa-29685127 

  

 

 

Japoński minister sprawiedliwości ustąpił ze stanowiska, kilka godzin po 

tym jak ze swej funkcji zrezygnował minister handlu i przemysłu Yuko Obuchi 

(Japan's Justice Minister Midori Matsushima has resigned, hours after the 

resignation of Trade and Industry Minister Yuko Obuchi) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29684631 

 

19.X 

Protesty w Hong Kongu, Zdani przywódcy CY Leunga w protesty 

prodemokratyczne są zaangażowane „siły zewnętrzne" - czemu zaprzeczają 

demonstranci 

 

W telewizyjnym wywiadzie CY Leung powiedział, że protesty, które 

sparaliżowały cześć miasta przez trzy tygodnie wymknęły się „spod kontroli" 

nawet organizatorom. 

Wypowiadając się n antenie lokalnego kanału CY Leung powiedział, że 

protesty były  „nie w pełni lokalnym ruchem, gdyż zaangażowały się obce 

siły" - ale nie podał szczegółów, bądź nazwa krajów, które jego zdaniem 

były zaangażowane. 

Alex Chow z Federacji Studentów Hong Kongu, jeden z przywódców protestu 

powiedział, że: "Wygłaszanie oświadczenia  na temat udziału zagranicznych 

sił, które infiltrują ruch przed podjęciem rozmów jest dowodem na to, że CY 

[Leung] chce użyć represji w stosunku do całego ruchu". 

Protestujący, głównie studenci oskarżają, że CY Leung ugiął się przed 

chińską Partią Komunistyczną. 

W nocy w niedzielę doszło do krótkiego starcia  kiedy policja zaatakowała 

demonstrantów w Mong Kok. 

Według raportu co najmniej 20 osób zostało rannych w utarczkach.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29681684 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29685127
http://www.bbc.com/news/world-asia-29684631
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29681684
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Setki Talibów rozpoczęły dwa poważne ataki w Afganistanie, informują władze 

lokalne 

W prowincji Logar na wschodzie co najmniej 4 żołnierzy zginęło kiedy 

bojownicy zaatakowali posterunki. 

W środkowej prowincji Ghor 500 Talibów zaatakowało dwie wioski, powiedział 

starszy przedstawiciel BBC. Liczba ofiar nie jest znana. 

Talibowie rozpoczęli ataki co wiąże się z planowanym wycofaniem większości 

zagranicznych sił do końca 2014 roku. 

Zgodnie z nowym porozumieniem, które Afganistan podpisał z USA i Nato około 

12 000 zagranicznych żołnierzy pozostanie po zakończeniu 2014 roku, aby 

szkolić i pomagać siłom afgańskim. 

Będzie to odrębne porozumienie z kierowanymi przez USA siłami, które chca 

się zając pozostałościami po Al-Kaidzie. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29681120 

 

 

Nepal Annapurna, zespół ratowników poinformował, że nie ma już przysypanych 

trekkerów po tym jak zakończył swoją akcję w poszukiwaniu ocalałych po 

burzy śnieżnej w Himalajach 

Teraz koncentrujemy się na wydobyciu ciał ze śniegu powiedział BBC rzecznik 

rządowy. 

Nie wiadomo ile osób wciąż nie udało się odnaleźć. 

Wiadomo, że zginęło co najmniej 39 osób a około 400 zostało uratowanych z 

trasy okalającej Annapurnę. 

W piątym dniu wojsko Nepalu i prywatne śmigłowce przeszukiwały szlak. 

Obecnie istnieją trzy różne listy zaginionych i ocalałych, która ma wojsko, 

ministerstwo Nepalu i nepalskie towarzystwo trekkingowe i niektórzy ludzie 

mogli zostać policzeni dwukrotnie. Władze chcą utworzyć pojedynczą listę 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29679773 

 

 

 

Wymiana ognia pomiędzy Koreą Północną i Południową na granicy 

(North and South Korea 'exchange fire over border) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29681120
http://www.bbc.com/news/world-asia-29679773
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http://www.bbc.com/news/world-asia-29681682 

  

 

 

Prezydent Liberii Ellen Johnson Sirleaf nawołuje świta do pomocy w walce z 

wirusem Ebola 

(Liberia's Ellen Johnson Sirleaf urges world help on Ebola) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29680934 

  

 

Rosja zaprzecza, że miała coś wspólnego z incydentem, który miał miejsce na 

wodach terytorialnych Szwecji  

(Russia denies submarine incident off Sweden) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29680960 

  

 

18.X 

Kryzys iracki, parlamentarzyści kraju zaaprobowali nowych ministrów obrony 

i spraw wewnętrznych kompletując rząd jedności, który ma przeciwstawić się 

postępom bojowników PI 

 

Mohammed Salem al-Ghabban, Shia został wybrany na ministra spraw 

wewnętrznych a Sunnita Khaled al-Obeid został ministrem obrony. 

Uzgodnienie obu stanowisk zajęło ponad miesiąc czasu. W kraju gdzie ponad 

1000 osób ginie z powodu przemocy co miesiąc  jeszcze przed powstaniem PI 

oba ministerstwa są bardzo trudne do obsadzenia informuje Sebastian Usher z 

BBC. 

Premier Haidar al-Abadi obiecał obsadzić oba stanowiska we wrześniu, ale 

jego poprzednie nominacje zostały odrzucone. 

Poprzedni premier Nouri al-Maliki  został zmuszony do rezygnacji w sierpniu 

gdy Arabowie sunnicy i społeczności kurdyjskie oskarżyły go o prowadzenie 

polityki sekciarskiej. 

Nowy rząd jedności narodowej został zaprzysiężony 8 sierpnia gdzie oprócz 

premiera wybrano zastępców Sunnitę i Kurda. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29681682
http://www.bbc.com/news/world-africa-29680934
http://www.bbc.com/news/world-europe-29680960
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Tymczasem irackie siły rządowe wspierane przez koalicję dowodzoną przez USA 

walczą z bojownikami w pobliżu Ramadi, stolicy prowincji Anbar oraz miasta 

Tikrit, które zostało zajęte przez bojowników PI rok temu. 

Anbar jest strategicznie ważną prowincją i miejscem gdzie znajduje się 

druga co do wielkości tama Haditha. 

Zajęcie Anbar umożliwiłoby uzyskanie przez bojowników PI dostępu do 

zaopatrzenia i i tym samym ataku na stolicę, Bagdad. 

W czwartek ponad 40 osób zostało zabitych i kilkadziesiąt rannych w serii 

ataków głownie w rejonie Shia w Bagdadzie. 

W piątek wyniku serii ataków bombowych przy użyciu samochodów pułapek 

zginęło co najmniej 23 osoby. 

Przedstawiciele armii USA poinformowali, że przeprowadzono 10 ataków 

powietrznych na PI w Iraku i 15 ataków na cele PI w Syrii w piątek i 

sobotę. 

Tymczasem jeśli chodzi o inne nominacje  w niedziele były minister spraw 

zagranicznych Hoshyar Zebari został ministrem finansów. 

Adel Fahd al-Shirshab został ministrem turystyki a Bayan Nouri ministrem 

ds. kobiet.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29674440 

 

 

 

Nepal Annapurna: Burze śnieżne i lawiny zabiły 39 trekkerów na popularnej 

górskiej trasie w Himalajach, podają źródła nepalskie 

 

Po czwartym dniu poszukiwań na trasie wokół Annpurny uratowano 384 osoby, 

216  z nich to cudzoziemcy. 

Helikoptery przeszukiwały część trasy na wysokości 5790 w poszukiwaniu 

ocalałych. 

Rząd poinformował, że priorytetem jest uratowanie 22 zasypanych wspinaczy. 

Trekkerzy są zasypani na Thorung La pass i brakuje im żywności i wody. 

Helikoptery wojskowe próbowały uratować ich ale nie były w stanie 

wylądować. 

Wciąż nie wiadomo których wspinaczy bierze się pod uwagę, a którzy zostali 

dotychczas nie znalezieni. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29674440
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Zadanie władz jest skomplikowane ponieważ w tym czasie w Nepalu przebywa 

tysiące wspinaczy. 

Znaleziono 20 ciał ale 19 ciał jest wciąż w śniegu i w niedzielę zostanie 

wykorzystana ekipa ratunkowa, aby je wykopać i przetransportować drogą 

powietrzną. 

Wielu ocalałych doznało ciężkich odmrożeń i musieli mieć amputowane 

kończyny. 

Nepal zarabia pokaźne kwoty na tysiącach trekkerów i wspinaczach, którzy 

przybywają w Himalaje co roku. 

Jednakże pozostaje bardzo biednym krajem i władze próbują poradzić sobie ze 

skalą tragedii, informują korespondenci. 

Obecny rok był tragiczny dla przemysłu trekkingowego i wspinczkowego. 

Lawina na Mont Evereście w kwietniu zabiła 16 przewodników Sherpa i 

spowodował drastyczny spadek w liczbie ekspedycji na najwyższy szczyt 

ziemi. 

Ostatnia tragedia wydarzyła się w szczycie okresu trekkingowego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29672358 

 

 

 

Protesty w Hong Kongu: obóz Mong Kok odebrany policji 

 

Prodemokratyczni protestanci w Hong Kongu zajęli ulice w dzielnicy Mong 

Kok, kilka godzi po tym jak zostały one oczyszczone przez policje 

W niedzielę doszło do gwałtownych scen w Mong Kok kiety demonstranci 

nacierali na policję a policjanci używali pałek przeciwko działaczom. 

Do gwałtownych starć doszło w pitek kiedy około 9000 protestujących 

ponownie zajęło teren, 26 osób zostało aresztowanych. 

Demonstranci okupowali części miasta przez trzy tygodni. 

 

Nie zgadzają się na ingerencję władz chińskich w przeprowadzenie wyborów w 

2017 roku. 

w niedzielę wieczorem ponownie doszło do starć pomiędzy policją i 

demonstrantami w Mong Kok. 

We wtorek ma dojść do rozmów pomiędzy rządem a studentami. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29672358
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Główny sekretarz Hong Kongu Carrie Lam powiedział, że obie strony wyślą 5 

reprezentantów do negocjacji, które będą relacjonowane przez telewizję. 

Do decyzji o podjęciu rozmów doszło po starciach w piątek w nocy, na skutek 

których rannych zostało co najmniej kilkadziesiąt osób w tym 15 

policjantów. 

Zdaniem komisarza policji Andy Tsang protesty są nielegalne i „podkopują 

działanie prawa". 

Do spotkania pomiędzy protestującymi a policją doszło też w dzielnicy 

Admiralty (Admiralicji), ale raporty nic nie mówią o starciach w tym 

miejscu. 

Wtorkowe rozmowy potrwają około dwóch rozmów i skupią się na reformach 

konstytucyjnych, poinformowała pani Lam. 

Poprzednio rząd Hong Kongu odwołał planowane rozmowy, tłumacząc, że nie 

można ich odbyć kiedy trwa okupacja ulic. 

Opublikowano wideo na którym widać jak policjanci biją nieuzbrojonego 

demonstranta, członka prodemokratycznej Civic Party (Parti Obywatelskiej), 

co wywołało oburzenie. 

Policja poinformowała, że 7 oficerów zostało zawieszonych i toczy się wobec 

nich śledztwo. 

  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29672083 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-29635426 

 

 

Synod katolicki: Kardynal „zdegradowany" przez Papieża Franciszka 

(Catholic Synod: Cardinal 'demoted' by Pope Francis 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29669231 

  

 

 

Kryzys spowodowany wirusem Ebola: Sierra Loeone usprawnia zespół walczący z 

epidemią 

(Ebola crisis: Sierra Leone revamps response team) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29672083
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-29635426
http://www.bbc.com/news/world-europe-29669231
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http://www.bbc.com/news/world-africa-29673633 

 

 

 

 

 

17.X 

Burza śnieżna w Nepalu: Zespół ratunkowy dostał się do przejścia Thorung La 

(Thorung La pass) 

 

Grupa poszukiwawcza w Nepalu poinformowała, że uratowano pond 60 trekkerów 

z Annapurna Circuit po tym jak doszło do burzy na tej popularnej trasie w 

Himalajach 

Minister turystyki Deepak Amatya poinformowała BBC, że uratowano 282 osoby. 

Źródła podają, że co najmniej 29 osób zginęło w czasie zdarzenia. 

Sądzi się, że wiele z ofiar zostawiło przejście Thorung La aby uciec przed 

burzą. 

Uważa się, że trekkerzy opuścili tam schron i próbowali zejść na dół, ale 

zamiast tego zgubili się i zamarźli. Do załamani pogody doszło w pobliżu 

miejsca postoju na wysokości 4500 m n.p.m. nie daleko poniżej przejścia 

Thorung La (Thorung La pass). 

Do tej pory odnaleziono 19 ciał , ale 10 wciąż znajduje się w odległej 

prowincji Manang. 

We wtorek ocalono w sumie ponad 200 osób. 

Trójka ocalałych jest w stanie krytycznym i jest poddawana leczeniu w 

ośrodku w Mustang. 

Niektórzy z trekkerów poszukiwali schronienia w świątyni Surya Bahadur 

poinformował agencję Reuters jeden z policjantów. 

„Kilku zagranicznych turystów spędziło czas w świątyni przez ostatnie dwa 

dni...mieli mało jedzenia i niewystarczającą ilość koców" powiedział. 

Burmistrz Mustang Baburam Bhandari  poinformował, że ratownicy znaleźli 

jednego z izraelskich trekkerów, który był uwięziony w sniegu aż po szyję 

przez 48 godzin i zabrali go do szpitala. 

Kumar Tamang przewodnik trekkerów, który przeżył lawinę w pobliżu przjeścia 

pomiędzy prowincjami Mustang i Dolpa powiedział, że on i trzy osoby z grupy 

miało szczęście. 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29673633
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„W ciagu godziny zeszły dwie lawiny" powiedział BBC ze szpitalnego łóżka. 

„Wszystkim udało nam się przetrwać pierwszą i schroniliśmy się w 

namiocie...Kiedy zeszła druga zostaliśmy pod śniegiem i tylko czwórce z nas 

udało się wyjść" 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29655966 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29661277 

 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI, „Brak przełomu" w rozmowach Putin - UE 

 

Prezydenci Rosji i Ukrainy odbyli rozmowy z przywódcami UE, ale nie widać 

wyraźnego przełomu w sprawie jak zakończyć kryzys na Ukrainie 

Władymir Putin i Petro Poroshenko dołączyli do przywódców UE w Mediolanie. 

Rozmowy są dodatkiem do szczytu Azja-Europa (Asem)  we Włoszech, w których 

uczestniczy pond 50 przywódców. 

Uczestnikami w spotkaniu w piątek są m.in. premier Wilkiej Brytani David 

Cameron, prezydent Francji Francois Hollande, kanclerz Niemiec Angela 

Merkel i premier Włoch Matteo Renzi. 

W. Putin poinformował, że jest „postęp" w sprawie ale pozostaje kwestia w 

jaki sposób Kijów zapłaci ogromny dług Moskwie za gaz - szacowany na 4,5 

miliarda dolarów. 

Większość dostaw gazu do Europy jest dostarczanych przez Ukrainę i W. Putin 

ostrzegł Europę przed „głównym ryzykiem przesyłu" jeśli Ukraina nie 

ureguluje tej kwestii. 

Latam Rosja obcięła dostawy gazu na Ukrainę oskarżając Kijów o 

nieuregulowanie długów.  

Zdaniem Kijowa cena ustalona przez Moskwę jest nieuczciwa. 

Od momentu wybuchu walk w kwietniu w Doniecku i Ługańsku zginęło ponad 3600 

osób. 

 

Ukraina i rebelianci zgodzili się na rozejm we wrześniu w Mińsku, ale obie 

strony oskarżają się o jego łamanie   

Kluczowe punkty z memorandum mińskiego 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29655966
http://www.bbc.com/news/world-asia-29661277
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Wycofanie ciężkiej broni przez obie strony 15 km i utworzenie 30 km strefy 

bezpieczeństwa 

Zakaz na prowadzenie opreacjo ofensywnych 

Zakaz na odbywanie lotów ponad strefą bezpieczeństwa 

Wprowadznie misji  OSCE  celem monitorowania  

Wycofanie wszystkich zagranicznych najemników ze strefy konfliktu  

 

Poprzednio W. Putin wydał rozkaz wycofania 18 000 żołnierzy rosyjskich 

stacjonujących w pobliżu granicy ukraińskiej. 

Jednak przedstawiciele NATO informują, że nie ma śladu, aby siły rosyjskie 

się wycofały. 

   

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29653393 

 

 

Najwyższy trybunał Indii poręczył za Jayalalitha 

(India's Supreme Court grants bail to Jayalalitha) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-29655666 

  

 

Kryzys związany z epidemią wirusa Ebola: ONZ apeluje pilne wsparcie 

(Ebola crisis: UN launches urgent appeal for donations) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29654982 

 

Paul Kirby,  

Po Kilku rundach twardych rozmów porozumienie zostało osiągnięte - dzięki 

mediacji UE aby Rosja przywróciła dostawy gazu na Ukrainę 

(After several rounds of tough talks a deal has been reached - through EU 

mediation - for Russia to resume gas supplies to Ukraine) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29521564 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29653393
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-29655666
http://www.bbc.com/news/world-africa-29654982
http://www.bbc.com/news/world-europe-29521564
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16.X 

Co najmniej 28 osób zginęło na nepalskiej trasie trekkingowej, informują 

źródła, po tym jak doszła do ataku burzy w Himalajach 

 

Istnieją obawy, że liczba ofiar może być większa. W czwartek znaleziono 9 

ciał a około 220 osób zostało uratowanych, ale wiele wciąż jest 

zaginionych. 

Pośród zabitych trekkerów są Nepalczycy, Izraelczyk, Kanadyjczyk, Hindus, 

Słowacy oraz Polacy. 

Wystąpienie silnych opadów deszczu i śniegu wydaje się mieć związek z 

ostatnim cyklonem w Indiach. 

Większość ofiar jest spowodowana pojawieniem się burzy w rejonie Annapurna 

Circuit, dobrze znanego szlaku trekkingowego w środkowym Nepalu. 

Do załamania pogody doszło na wysokości 4500 m w miejscu postoju niedaleko 

od najwyższego punktu wokół pętli  Annapurny (Annapurna Circuit) Thorung La 

pass. 

Przedstawiciele ministerstwa poinformowali, że można by uratować więcej 

osób gdyby były wcześniejsze informacje o burzy śnieżnej podaje Navin Singh 

Khadka  z BBC w Katmandu. 

W środę z Kathmandu Zostały wysłane 2 wojskowe helikoptery, aby wesprzeć 

akcję ratunkową i w nocy uratowano 9 osób. 

Znacznie więcej ocalono w operacji w czwartek kiedy wykorzystano prywatne i 

wojskowe śmigłowce. 

Operacje ratunkowe zostały odwołane po zapadnięciu zmroku, ale zostaną 

wznowione w piątek. 

 

Czym jest Annapurna Circuit? 

 

Ma długość około 241 km, co zajmuje ok 3 tygodnie aby ją przejść 

Jest określana jako „najdłuższa trasa trekkingowa na świecie" 

Wznosi się na wysokość 5416 metrów npm przy Thorung La Pass 

Otwarta dla turystów w 1977 roku po rozwiązaniu konfliktu pomiędzy 

partyzantami a nepalską armią 

Otacza Annapurnę, 10-ty co do wysokości najwyższy szczyt i jeden z 

najbardziej niebezpiecznych 
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Ostatnie lawina na Mount Evereście zabiła 16 Sherpów co doprowadziło do 

znacznego spadku organizacji ekspedycja na najwyższy szczyt 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-29640241 

 

 

Kryzys w związku z wirusem Ebola: Światowa Organizacja Zdrowia informuje, 

że wybuch epidemii na zachodzie jest mało prawdopodobny  

(Ebola crisis: WHO says major outbreak in West 'unlikely') 

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-29640470 

 

15.X 

Bojownicy Państwa Islamskiego wycofują się z północnych części miasta 

Kobane w obliczu ataków kierowanej przez Stany Zjednoczone koalicji, 

informuje przedstawiciel Kurdów 

 

Idriss Nassan powiedział BBC, że PI straciło kontrolę na ponad 20% 

terytorium miasta na granicy z Turcją w ostatnich dniach. 

Działacze informują, że ponad 600 osób zostało zabitych odkąd grupa 

dżihadystów rozpoczęła atak miesiąc temu. 

W środę USA i przywódcy europejscy uzgodnili, że trzeba podjąć więcej 

starań aby zatrzymać ofensywę PI w Iraku i Syrii. 

I. Nassa zastępca szefa komisarza spraw zagranicznych Kobane poinformował, 

że kurdyjskie Popular Protection Units (YPG)  osiągnęło postępy w stosunku 

do PI odkąd koalicja kierowana przez USA rozpoczęła ataki. 

„Może w ciągu minionych dni [PI] kontrolowało około 40% Kobane, ale teraz 

...mnie niż 20% miasta jest pod kontrolą [PI]" poinformował. 

Według Syrian Observatory for Human Right odkąd PI rozpoczęło ofensywę 16 

września zginęły 662 osoby [http://syriahr.com/en/2014/10/more-than-650-

killed-in-a-month-since-the-is-started-its-attack-on-ein-al-arabkobane/]. W 

tym 374 dżihadystów, 268 bojowników walczących po stronie kurdyjskiej i 20 

osób cywilnych. 

Tymczasem donosi się o dżihadystach, którzy organizują ofensywę na irackie 

miasto Amariya al-Falluja, jedno z ostatnich kontrolowanych przez siły 

rządowe w prowincji Anbari tylko 40 km od stolicy Bagdadu. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-29640241
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-29640470
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W czasie gdy trwają ataki powietrzne, wojsko USA nazwało operację przeciwko 

PI jako "Właściwe Rozwiązanie" (Inherent Resolve).  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29629357 

 

 

 

Są doniesienia a tym, że w wyniku burzy śnieżnej i wystąpieniu kilku lawin 

w Himalajach w środkowym Nepalu zginęło co najmniej 23 trekkerów i 3 

rolników 

Do największa liczba ofiar - 2 Izraelczyków, 2 Polacy i 8 Napalczyków 

doszło kiedy burz pojawiła się w miejscu otaczającym Annapurnę (Annapurna 

Circuit). 

Z wieloma trekkerami wracającymi  z obejścia Annapurny nie ma kontaktu. 

Lawiny w części wschodniej i zachodniej doprowadziły do ponad 10 ofiar 

śmiertelnych bądź uważanych za zaginione pośród, których są Kanadyjczycy, 

Słowacy, Hindusi oraz ludzie miejscowi. 

Na skutek gwałtownych deszczów zginą Francuz, który poślizgnał się wpadając 

do rzeki Budhi Gandaki. 

Do gwałtownych opadów deszczu i nurz śnieznych doszło w Nepalu na skutek 

wystąpienia cyklonu Hudhud w sąsiednich Indiach. 

Przedstawiciel armii koordynujący operację poszukiwawczą poinformował, że 

ze stolicy Kathmandu  zostały wysłane dwa helikoptery w celu pomocy. 

W rejonie Annapurna Circuit co roku w październiku przybywa tysiące 

trekkerów gdy warunki pogodowe są odpowiednie do górskich wędrówek. 

Do wypadku doszło niedługo po tym jak zginęło 16 Sherpów w największej 

tragedii na Mount Evereście. 

Najwyższe szczyty Nepalu przyciągają najlepszych wspinaczy na świecie - ale 

trekking jest generalnie bezpieczny co sprowadza masy zwykłych entuzjastów 

takich wędrówek. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29625605 

 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29629357
http://www.bbc.com/news/world-asia-29625605
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Starsi przedstawiciele armii reprezentujący oba państwa koreańskie odbyli 

rozmowy po raz pierwszy od 7 lat, poinformowała południowokoreańska agencja 

Yonhap 

Agencja cytując nieznane źródło poinformowała, że rozmowy rozpoczęły się o 

10:00 (01:00 GMT) w miejscowości  Panmunjom w Strefie Zdemilitaryzowanej. 

W minionych tygodniach pomiędzy obu krajami doszło do pojedynczej wymiany 

ognia nad lądową i morska granicą. 

Ministerstwo Korei Południowej nie potwierdziło formalnie faktu odbycia 

rozmów. 

W ubiegłym tygodniu doszło do wymiany ognia po tym jak okręt patrolujący 

Korei Północnej przekroczył sporną granicę morską, poinformowała Korea 

Południowa. 

W piątek doszło do wymiany strzałów na granicy lądowej, coś co zdarza się 

bardzo rzadko. 

Południowokoreańska agencja Yonhap cytując przedstawicieli wojska 

poinformowała, że Północ wystrzeliła w kierunku balonów przenoszących 

propagandowe ulotki, które zostały wysłane tą drogą przez 

południowokoreańskich działaczy. 

Korea Południowa odpowiedziała po tym ja część strzałów dosięgło 

południowej strony granicy. 

Ostatnio pomiędzy dwiema stronami doszło do roboczych rozmów wojskowych w 

lutym 2011 roku a główne rozmowy miały  miejsce w grudniu 2007 

poinformowała Yonhap. 

W lutym Pyongyang i Seoul odbyły dwie rundy spotkań na wysokim szczeblu w 

Panmunjom bez podania szczegółów jaki był ich wynik. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29609489 

 

http://english.yonhapnews.co.kr/national/2014/10/15/43/0301000000AEN

20141015001151315F.html 

 

 

 

Drugi pracownik służb medycznych w Teksasie wykazuje wynik pozytywny na 

obecność wirusa Ebola 

(Second Texas health worker tests positive for Ebola) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29628622 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29609489
http://english.yonhapnews.co.kr/national/2014/10/15/43/0301000000AEN20141015001151315F.html
http://english.yonhapnews.co.kr/national/2014/10/15/43/0301000000AEN20141015001151315F.html
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29628622
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Michael Mosley: Czy ludzie powinni jeść więcej tłuszczu? [DO KRONIKI] 

(Michael Mosley: Should people be eating more fat?)  

http://www.bbc.com/news/magazine-29616418 

  

 

 

10 powodów dla których Niemcy kochają piwo i kiełbaski 

(10 reasons we know Germans love beer and sausages) 

http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/1knFGJ4QnPVmD9ZfzNCxlfC/10-

reasons-we-know-germans-love-beer-and-sausages 

 

 

8 październik (środa) – 14 październik (wtorek) 2014 

14.X 

KRYZYS ZWIĄZANY Z PAŃSTWEM ISLAMSKIM, Kurdyjscy bojownicy walczący z 

członkami PI informują, że zajęli strategiczne wzgórze na zachód od Kobanen 

na granicy z Turcją 

 

Ofensywa ruszyła  kiedy jak informują Stany Zjednoczone zostało 

przeprowadzonych 21 ataków powietrznych w pobliżu miasta, spowolniając 

postępy bojowników PI. 

 

Wzgórze Shahir zostało zajęte ponad 10 dni temu przez bojowników PI. 

Tymczasem we wtorek prezydent USA Barack Obama przeprowadzi rozmowy z 

szefami armii z 20 krajów na temat walki z PI w Syrii i Iraku. 

W międzyczasie samoloty tureckie zbombardowały cele PKK w prowincji Hakkari 

w pobliżu granicy z Irakiem powodując „ciężkie straty" podały media 

tureckie. 

http://www.bbc.com/news/magazine-29616418
http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/1knFGJ4QnPVmD9ZfzNCxlfC/10-reasons-we-know-germans-love-beer-and-sausages
http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/1knFGJ4QnPVmD9ZfzNCxlfC/10-reasons-we-know-germans-love-beer-and-sausages
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We wtorek źródła w Kurdish Popular Protection Units  (YPG) podały BBC, że 

odzyskano kontrolę nad wzgórzem Tall Shair  około 4 km na zachód oraz w 

pobliżu nieformalnego przejścia granicznego. 

W oświadczeniu przedstawiciele armii USA poinformowali we wtorek, że w 

atakach powietrznych trafiono cele PI budynki oraz pojazdy wojskowe. 

Walka o Kobane w głównej mierze zamieszkanym przez Kurdów trwała przez 

miesiąc i okazała się głównym testem na to czy koalicja może doprowadzić do 

odparcia bojowników PI. 

Dwa tygodnie ataków na cele PI wokół i w samym Kobane pozwoliły kurdyjskim 

bojownikom na spowolnienie ofensywy dżihadystów, ale zachodni i tureccy 

przywódcy ostrzegli, że miasto może upaść. 

Syrian Observatory for Human Rights poinformowało, że bojownicy PI 

przeprowadzili trzy niezależne bombowe ataki samobójcze. 

Według organizacji bojownicy PI obecnie kontrolują około połowy terytorium 

Kobane. 

Zajęcie miasta, z którego uciekło ponad 160 000 ludzi dałoby nieograniczoną 

kontrolę do całej granicy syryjsko-tureckiej. 

Tymczasem we wtorek co najmniej 10 syryjskich żołnierzy zostało zabitych w 

walce z bojownikami PI w prowincji Deir Ezzor poinformowało Syrian 

Observatory. 

Walki rozpoczęły się w pobliżu lotniska wojskowego Deir Ezzor, jednego z 

ostatnich kontrolowanych przez rząd stanowisk. 

Deir Ezzor był kluczowym punktem ataków powietrznych ze strony dowodzonej 

przez USA koalicji. 

  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29611673 

 

 

Tureckie myśliwce bombardują cele kurdyjskiej PKK w pobliżu granicy 

irackiej w związku z napięciem panującym w sprawie rozejmu 

 

Ataki powietrzne w miejscowości Daglica były odpowiedzią na ostrzelanie 

przez PKK punktów wojskowych, wyjaśnili przedstawiciele tureckiej armii. 

Obie strony obserwowały rozejm oraz pierwszy atak powietrzny na PKK od 

marca 2013 roku. 

Kurdowie są wściekli z powodu braku działania ze strony Turcji kiedy 

bojownicy PI atakują miasto Kobane. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29611673
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Bojownicy z PKK (Kurdistan Workers Party) pomagali milicji Kurdish YPG w 

Kobane a Turcja odmówił poparcia swojego wroga (Kurdów) i dostarczenia mu 

broni oraz zezwolenia Kurdom na przekroczenie granicy i wejścia do Syrii. 

 

Dwaj dowódcy PKK ranni w walce zostali aresztowani przez władze tureckie 

kiedy trafili na leczenie do szpitala w południowo-wschodniej Turcji, 

podała agencja informacyjna Anatolia. 

Niezależnie od tego 260 milicjantów YPG zostało aresztowanych kiedy w 

ubiegłym tygodniu przekroczyli granicę turecką, choć 60 z nich pozwolono 

wrócić informują media tureckie. 

Prezydent Francji Francois Hollande  zaapelował do rządu w Ankarze we 

wtorek, aby otworzyła swoje granice, podczas gdy myśliwce kierowanej przez 

USA koalicji bombardują cele PI w oraz wokół Kobane. 

Informuje się również o walkach w poniedziałek pomiędzy PKK i oddziałami 

tureckimi w Tunceli terenie we wschodnio-środkowej części Turcji daleko od 

granicy. 

Turcja traktuje PKK jako organizację "terrorystyczną" a jej przywódca 

Abdullah Ocalan jest w więzieniu. Jest on jednak główną osobą do kontaktu w 

negocjacjach pokojowych odkąd został uwięziony w 2012 roku. 

PKK jest uznawana również za organizację "terrorystyczną" przez rządy 

zachodnie - od 30 lat walczy o autonomię we wschodniej Turcji. Na skutek 

tego zginęło ponad 40 000 ludzi. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29611582 

 

 

 

KATALONIA, Szef hiszpańskiego regionu powiedział, że dojdzie do nie 

wiążącego głosowania w sprawie niepodległości na przekór Madrytowi 

 

Głosowanie do którego wzywał Artur Mas zostało zawieszone przez Trybunał 

Konstytucyjny ubiegłego miesiąca na skutek sprzeciwu ze strony rządu. 

Jedna A. Mass zapowiedział, że wykorzysta inne legalne środki, aby 

głosowanie się odbyło. 

Premier Hiszpanii z zadowoleniem przyjął decyzję o odwołaniu głosowania. 

 

Rząd scharakteryzował głosowanie jako referendum i poinformował, że nie 

może zostać przeprowadzone bez zgody państwa. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29611582
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Ekonomiczne i kulturowe kwestie wpływają na rozwój nacjonalizmu w 

Katalonii. 

Bogaty region, który zamieszkuje 7,5 mln ludzi oddaje Hiszpanii więcej niż 

otrzymuje w wyniku funduszy rządowych. 

A. Mas wyjaśnił, ze "głosowanie 9 listopada będzie uważane za przygotowanie 

do tego ostatecznego". 

„Ostateczne" głosownie, poinformował, będzie nowymi wyborami w Katalonii. 

 

Dwa pytania 

 

„Czy chce Pani/ Pan aby Katalonia stała się państwem”? 

 

„Jeśli tak to czy chce Pani/Pan aby Katalonia została państwem 

niepodległym”? 

 

Przywódca Katalonii ma za złe Hiszpanii i premierowi Rajou, że odmówiono mu 

zgody na przeprowadzenie referendum takie jakie odbyło się w Szkocji. 

Zapytany co się wydarzy jeśli Madryt spróbuje zablokować głosowanie w nowej 

formie odpowiedział: "To zależy od nas zrobimy tak aby nie było to łatwe 

dla Hiszpania zablokować głosowanie. 

 

Alicia Sanchez-Camacho szefowa Popular Party premiera Rajoy określiła 

wybory 9 listopada jako "badanie opinii publicznej". 

  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29612423 

 

 

 

Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un „pojawił się publicznie" 

(North Korea leader Kim Jong-un 'appears in public') 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29608096 

  

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29612423
http://www.bbc.com/news/world-asia-29608096
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Epidemia wirusa Ebola: Pracownik pomocy ONZ umiera w niemieckim szpitalu 

(Ebola outbreak: UN health worker dies in Germany hospital) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29611713 

 

13.X 

Turcja zgodziła się na trening umiarkowanych rebeliantów syryjskich na jej 

terenie, informują Stany Zjednoczone, w związku z ich propozycją walki 

przeciwko bojownikom PI 

 

Nie zostało to jeszcze potwierdzone przez Turcję, która jak dotąd nie 

zgadza się na wysłanie oddziałów do Syrii czy Iraku. 

Premier Turcji informuje, że nie zawarto porozumienia, aby zezwolić Stanom 

Zjednoczonym na wykorzystanie bazy powietrznej Incirlik żeby zaatakować 

bojowników PI. 

Parlament Turcji wykazał się inicjatywą zezwalającą na użycie baz kraju do 

działań na terenie Syrii i Iraku, ale ostateczna decyzja spoczywa w rękach 

rządu. 

Tymczasem w niedzielę i poniedziałek siły powietrzne USA i Arabi 

Saudyjskiej przeprowadziły 8 ataków spośród których 7 było wymierzonych w 

cele w pobliżu Kobane, poinformowało amerykańskie centrum dowodzenia. 

Syrian Observatory for Human Rights  poinfomowało, że w poniedziałek 

zamachowiec samobójca z PI zdetonował ciężarówkę z materiałami wybuchowymi 

na północ od oblężonego miasta. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29591916 

 

http://www.nbcnews.com/meet-the-press/meet-press-transcript-october-

12-2014-n224126 

 

 

Główny polityk z ramienia rebeliantów we wschodniej Ukrainie, Pavel Gubarev 

jest nieprzytomny w szpitalu po tym jak jego samochód został ostrzelany po 

czym zderzył się ze słupem informują rosyjskie media. 

Źródło z jego prorosyjskiego ruchu „Novorossiya" informuje, że samochód 

został zaatakowany w rejonie Doniecka w drodze z Rostowa nad Donem w Rosji. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29611713
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29591916
http://www.nbcnews.com/meet-the-press/meet-press-transcript-october-12-2014-n224126
http://www.nbcnews.com/meet-the-press/meet-press-transcript-october-12-2014-n224126
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P. Gubarev obecnie przebywa w szpitalu w Rostowie. Według raportów osoby 

przebywające w samochodzie nie odniosły obrażeń. 

Jego żona  Yekaterina, którą cytuje rosyjska aganecja Tass powiedział, że 

P. Gubarev nie odniósł żadnych ran postrzałowych a jego rany wynikją tylko 

ze zderzenia samochodu ze słupem. 

W lutym P. Gubarev przewodził okupacji regionalnych budynków administracji 

w Doniecku [http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-27211501]zajętych 

przez setki prorosyjskich działaczy. 

Aktywiści ogłosili powstanie "Ludowej Republiki Donieckiej" a on sam 

przyjął tytuł "gubernatora". 

W kwietniu doszło do wybuchu walk pomiędzy rebeliantami a ukraińskimi 

siłami rządowymi. 

Kruche zawieszeni broni uzgodnione 5 sierpnia generalnie utrzymuje się, ale 

w niektórych miejscach toczą się walki, szczególnie wokół donieckiego 

lotniska. 

Prezydent Ukrainy Petro Poroshenko ma w tym tygodniu odbyć rozmowy w 

związku z kryzysem ukraińskim z prezydentem Rosji Władymirem Putinem. 

Rzecznik W. Putina poinformował, że w niedzielę 17 600 rosyjskich żołnierzy 

przebywających na ćwiczeniach odbywających się w pobliżu granicy zostało 

wycofanych. 

Ukraiński prezydent powiedział, że Austria wysłała drony, aby monitorować 

granicę ukraińsko-rosyjską jako część porozumienia z 5 września oraz dodał, 

że kolejne bezzałogowe jednostki zostaną dostarczone wkrótce przez Niemcy i 

Francję. 

Tymczasem ukraiński minister obrony Valery Heletey w niedzielę opuścił 

swoje stanowisko. Był powszechnie krytykowany za duże straty sił 

ukraińskich w Iłowajsku (Ilovaisk) na wschód od Doniecka, gdzie wg rządu 

zginęło ponad 100 żołnierzy i ochotników. 

W poniedziałek P. Poroshenko nominował na jego miejsce szefa Gwardii 

Narodowej (National Guard) Stepan Poltorak, l. 49. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29593949 

 

 

WYBORY W BOLIWI, Przywódcy latyno amerykańscy reprezentujący lewicę 

pogratulowali prezydentowi Boliwii Evo Morales, który zwyciężył w wyborach 

prezydenckich i będzie sprawował urząd przez trzecią kadencję 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29593949
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Prezydenci Argentyny, Nikaragui, Urugwaju i Wenezueli złożyli życzenia E. 

Morales. 

Według ostatnich danych zyskał on 60% przewagi nad swoim największym 

rywalem, który dostał 25% głosów. 

Aby uniknąć drugiej tury musiał uzyskać 50% poparcia ważnych głosów lub 40% 

gdyby miał 10 punktów przewagi nad swoim najbliższym rywalem. 

Od momentu objęcie urzędu w 2006 roku przez E. Morales Boliwia była 

świadkiem silnego wzrostu ekonomicznego przy obniżeniu poziomu ubóstwa. 

Ale prezydent jest krytykowany za brak powodzenia w powstrzymaniu korupcji. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-29588002 

 

 

Premier Australi Tony Abbot powiedział, że ma w planie konfrontację z 

prezydentem Rosji Władymirem Putinem w związku z zestrzeleniem 

pasażerskiego samolotu Malezyjskich Linii Lotniczych w lipcu 

(Australian PM Tony Abbott has said he plans to confront Russian President 

Vladimir Putin over the shooting down of a Malaysian passenger plane in 

July) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29592876 

  

 

Co najmniej 30 osób zginęło i kilkanaście zostało rannych po tym jk 

zderzyły się 3 minibusy w południowej prowincji Egiptu Aswan 

(At least 30 people have been killed and more than a dozen injured after 

three minibuses collided in southern Egypt's Aswan province) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29598101 

  

 

Kim Jong-un, 32 l. przywódca Korei Płn. był nieobecny w życiu publicznym 

przez ponad 38 dni, co wywołało spekulacje na temat politycznej 

stabilizacji w kraju głośnej z powodu jej tajemnic i braku jawności 

(Kim Jong-un, North Korea's 32-year-old leader, has been absent from public 

view for more than 38 days, prompting a flurry of speculation about the 

political stability of a regime notorious for its opaqueness and secrecy) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29581342 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-29588002
http://www.bbc.com/news/world-asia-29592876
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29598101
http://www.bbc.com/news/world-asia-29581342
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12.X 

Na konferencji w Kairze międzynarodowi darczyńcy obiecali przeznaczyć 5,4 

miliarda dolarów dla Palestyńczyków 

 

Całość zapowiedziana przez norweskiego ministra spraw zagranicznych Boerge 

Brende powiększyła się z 4 miliardów o które prosiły władze Palestyny. 

Połowa sumy zostanie „przeznaczona" na odbudowę w Gazie, natomiast nie 

określono na co przeznaczy się druga część. 

Katar zaproponował 1 miliard dolarów. 

Stany Zjednoczone obiecały udzielić pomoc w wysokości 212 milionów dolarów, 

Zjednoczone Emiraty Arabskie i Turcja w sumie 200 milionów dolarów. 

Szefowa polityki zagranicznej UE Catherine Ashton zapowiedziała, że pomoc 

ze strony krajów członkowskich wyniesie 568 milionów dolarów 

Co najmniej 100 000 mieszkańców Gazy straciło swoje domy w czasie trwanie 

50-dniowego konfliktu pomiędzy Izraelem i Hamasem. 

Większość infrastruktury Gazy została zniszczona. 

Wcześniej prezydenci Palestyny i Egiptu wezwali Izrael do podjęcia planu 

długoterminowej inicjatywy  pokojowej. 

Mahmoud Abbas and i Fattah al-Sisi przekonywali, aby Izrael zrezygnował z 

terytorium, które zajął podczas wojny w 1967 roku i przyjął uczciwe 

rozwiązanie dla Palestyńskich uchodźców w zamian za pełne uznanie. 

W wyniku siedmiotygodniowego konfliktu w Gazie, który zakończył się 

rozejmem 26 sierpnia zginęło ponad 2100 Palestyńczyków, głównie cywilów, 

informuje ONZ oraz 67 żołnierzy izraelskich i 6 cywilów w Izraelu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29586636 

 

www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4579632,00.html 

 

 

Szef policji irackiej prowincji Anbar, gdzie trwa ofensywa bojowników PI, 

został zabity przez przydrożną bombę, informują źródła 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29586636
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4579632,00.html


 

  POLSKI PORTAL 1-31 październik  2014                                                                                                                                                (nr 19)                                                                                                                                                        
47 
 

Major General Ahmed Saddag został zabity przez bombę, która eksplodowała 

podczas przejazdu jego konwoju w pobliżu prowincji Ramadi. 

Służby bezpieczeństwa poinformowały agencję Reuters, że szef policji był na 

patrolu kontrolującym siły bezpieczeństwa w rejonie Al-Bu Risha w Ramdi 

kiedy eksplodowały dwa ładunki. 

Prowincja Anbar jest kolebką rozszerzającego się buntu milicjantów 

sunnickich w tym Państwa Islamskiego  

W innym ataku 22 żołnierzy kurdyjskich zginęło w potrójnym ataku bomby 

umieszczonej w samochodzie we wschodniej prowincji Diyala. Wielu z nich 

według raportów było weteranami, którzy zgłosili się do walki z bojownikami 

PI. 

W sobotę doszło do serii eksplozji bomb umieszczonych w samochodach w 

Bagdadzie głównie w rejonie zamieszkałym przez Shia w wyniku czego zginęło 

co najmniej 38 osób. 

W różnych miastach Iraku w ten weekend zginęło co najmniej 75 osób. 

Tymczasem koalicja kontynuuje ataki lotnicze wymierzone przeciwko 

bojownikom PI w tym w rejonie Kobane. 

Dane mówią o śmierci ponad 500 osób w samym mieście i wokół niego w ciągu 

ostatniego miesiąca. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29587928 

 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Rosyjski prezydent Władymir Putin wydał rozkaz aby 

tysiące żołnierzy znajdujących się w pobliżu ukraińskiej granicy wróciło do 

swoich baz, poinformowały rosyjskie media 

 

Rzecznik W. Putina powiedział, że 17600 żołnierzy przebywających na 

ćwiczeniach w rejonie Rostowa wycofa się. 

Rosja wcześniej zapowiedziała wycofanie wojska co zdaniem NATO i USA nie 

odbyło się. 

Rosję oskarżą się o dostarczanie żołnierzy oraz broni dla separatystów we 

wschodniej Ukrainie - czemu ta zaprzecza. 

Ostatni rozkaz został wydany przed planowanym spotkaniem pomiędzy W. 

Putinem a ukraińskim prezydentem Petro Poroshenko w piątek. 

Ukraińskie oddziały walczyły z prorosyjskimi separatystami w rejonie 

Doniecka i Ługańska od kwietnia, w konflikcie zginęło ponad 3500 osób. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29587928
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Obie strony zgodziły się na rozejm zawarty 5 września, ale walki trwają 

szczególnie w i wokół Doniecka. 

Tymczasem W. Putin i P. Poroshenko mją się spotkać  w czasie sczytu 

Azjatycko Europejskiego (Asia-Europe Meeting (ASEM) we Włoszech w piątek.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29586627 

 

 

Szef amerykańskiego resortu zdrowia powiedział, że personel szpitalny 

podczas leczenia osoby zarażonej wirusem Ebola w Teksasie "najwidoczniej" 

popełnił błąd w wyniku, którego jeden z członków zespołu został zarażony 

(A US health chief has said a mistake was "clearly" made by hospital staff 

treating an Ebola victim in Texas, resulting in one member being infected) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29590832 

 

 

 

11.X 

KOBANE, Kurdyjscy obrońcy miasta powstrzymali bojowników Państwa 

Islamskiego wraz z wsparciem lotniczym ze strony USA 

 

Kurdowie odparli wczesny atak i wciąż kontrolują przejście graniczne 

pomiędzy Syrią a Irakiem. 

Pentagon poinformował, że w piątek amerykańskie samoloty zbombardowały cele 

PI na północ i południe od Kobane. 

Według niego nowe ataki powietrzne na cele PI w Kobane zostały wymierzone w 

pozycje bojowe bojowników PI, zniszczyły centrum dowodzenia, 2 małe 

jednostki dżihadystów i 3 ciężarówki. 

Od momentu rozpoczęcia się ofensywy przeciwko Kobane w połowie sierpnia 

zginęło około 500 osób a 200 000 przekroczyło granicę z Turcją. 

Około 20 000 Kurdów mieszkających w Niemczech przemaszerowało w 

Dűselldorfie aby podkreślić zagrożenie dla ich rodaków w Kobane. 

Amerykańskie oraz inne jednostki należąco do międzynarodowej koalicji 

dokonały ataków powietrznych na cele PI w Iraku oraz dokonały zrzutów dla 

sił irackich w Baijii gdzie znajduje się największa rafineria ropy 

naftowej. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29586627
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29590832
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Tymczasem iracka prowincja Anbar poprosiła o pilna pomoc wojskową przeciwko 

PI. 

Wice przewodniczący rady Faleh al-Issawi ostrzegł, że Anbra może „upaść w 

ciągu 10 dni". 

Premier Haider al-Abadi  kolejny raz wykluczył  możliwość udziału w 

operacji militarnej w Iraku  jakichkolwiek oddziałów zagranicznych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29581728 

 

http://www.centcom.mil/en/news/articles/oct.-11-u.s.-military-

conducts-airstrikes-against-isil-in-syria-and-iraq 

 

 

Dwadzieścia siedem osób w tym 10 chińskich robotników przetrzymywanych 

przez miesiące przez najprawdopodobniej bojowników Boko Haram przybyło do 

stolicy Kamerunu 

(Twenty-seven people including 10 Chinese workers held for months by 

suspected Boko Haram militants have arrived in Cameroon's capital) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29581495 

  

 

Szef ONZ wzywa do pokoju podczas niespodziewanej wizyty w Libii 

(UN chief calls for peace in Libya during surprise visit) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29583614 

  

 

Opozycyjne grupy w Bahrajnie zapowiadają bojkot wyborów 

(Bahrain opposition groups announce elections boycott) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29583378 

 

10.X 

Specjalny wysłannik ONZ do Syrii ostrzegł, że prawie 700 osób, głównie 

starszych jest wciąż uwięzionych w mieście Kobane 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29581728
http://www.centcom.mil/en/news/articles/oct.-11-u.s.-military-conducts-airstrikes-against-isil-in-syria-and-iraq
http://www.centcom.mil/en/news/articles/oct.-11-u.s.-military-conducts-airstrikes-against-isil-in-syria-and-iraq
http://www.bbc.com/news/world-africa-29581495
http://www.bbc.com/news/world-africa-29583614
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29583378
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Staffan de Mistura  przekonywał także Turcję, aby zgodziła się na udział 

ochotników z Syrii na walkę z bojownikami z PI. 

Powiedział, że cywile „najprawdopodobniej zostaną zmasakrowali" jeśli 

miasto wpadanie w ręce bojowników, ostrzegając, że ONZ nie chce kolejnej 

Srebrenicy - gdzie tysiące muzułmańskich mężczyzn i chłopców zostało 

zabitych przez Bośniackich Serbów w 1995 roku w czasie bośniackiego 

konfliktu. 

Przekonywał Turcję, aby ta wsparła koalicję dowodzoną przez Amerykanów w 

atakach na cela PI wokół Kobane. 

Ale wiceprzewodniczący tureckiej partii rządzącej (AK party), Yasin Aktay 

powiedział BBC w piątek, że wszyscy cywile opuścili miasto i są już w 

Turcji. 

Wedle raportów, że bojownicy PI zajęli główne kwatery kurdyjskie w mieście, 

ale przedstawiciele syryjskich Kurdów ciągle temu zaprzeczają. 

Według  Syrian Observatory for Human Rights „PI obecnie kontroluje 40% 

miasta". 

Tymczasem minister spraw wewnętrznych Turcji Efkan Ala poinformował, że 

podczas starć  z policją w kilku tureckich miastach zginęło ponad 30 ludzi. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29570734 

 

 

W finansowej dzielnicy Hong Kongu demonstrują tysiące ludzi po tym jak 

przywódcy protestów wezwali do pokazu siły 

Do wydarzenia doszło po tym jak odwołano rozmowy ze studentami zaplanowane 

na piątek 

 

Carrie Lam powiedział, że brak zgody ze srony studentów na zakończenie 

przez nich protestu uczyniły niemożliwym przeprowadzenie „konstruktywnego 

dialogu". 

Protestujący , żądający przeprowadzenia w pełni demokratycznych wyborów w 

2017 roku  doprowadzili do paraliżu części misata w ostatnich tygodniach. 

W ciągu tygodnia tylko kilkuset protestujących, głównie studentów pozostało 

na ulicach wokół dzielnicy finansowej i rządowej Admiralty oraz w Mong Kok 

na północy. 

Ale kiedy odwołano rozmowy, przywódcy ruchu studenckiego wezwali 

zwolenników, aby wrócili na ulice. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29570734
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Tymczasem w piątek przewodniczący Tajwanu Ma Ying-jeou korzystając z 

rocznicy Święta narodowego  przekonywał Pekin aby poszedł, w kierunku 

demokracji, wyrażając poparcie dla protestantów w Hong Kongu. 

Tajwan, który jest przez Pekin uważany za oderwana prowincję, ale ma własne 

władze od 1949 roku - uważnie obserwuje wydarzenia w Hong Kongu. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29563788 

 

 

Całkowita liczba zgonów spowodowanych epidemią wirusa Ebola przekroczyła 

4000 - informuje ONZ 

(Global Ebola outbreak deaths exceed 4,000 - WHO) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29577175 

 

9.X 

 

Turecki minister spraw zagranicznych informuje, nie należy się spodziewać 

podjęcia militarnej operacji lądowej przeciwko bojownikom Państwa 

Islamskiego bez współudziału innych państw 

 

Mevlut Cavusoglu po odbyciu rozmów z nowym szefem NATO Jens Stoltenberg 

wezwał także do utworzenia strefy bez możliwości odbywania lotów w miejscu 

przy granicy z Syrią. 

Turcja znajduje się pod nieustanną presją, aby uczynić więcej w celu pomocy 

siłom kurdyjskim walczącym z PI w strategicznym mieście Kobane. 

Raporty informują, że bojownicy PI zostali wyparci na przedmieścia Kobane. 

Poprzednio Syrian Observatory for Human Rights cytując „wiarygodne źródła" 

poinformowała, ze bojownicy PI kontrolują jedną trzecią miasta i zmierzają 

do jego centrum od strony wschodniej. 

Informuje się o tym, że 42 bojowników PI zginęło w Kobane w środę w tym 23 

na skutek ataków powietrznych koalicji kierowanej przez USA. Siły 

kurdyjskie straciły 15 bojowników. 

Amerykańskie centrum dowodzenia potwierdziło, że w środę i czwartek 

przeprowadziło 5 ataków na południe Kobane. W ich wyniku zniszczono obóz 

treningowy, budynki sąsiednie oraz 2 pojazdy PI. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29563788
http://www.bbc.com/news/world-africa-29577175
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Tymczasem w Turcji prokurdyjscy protestanci starli się w kilku miastach z 

policją domagając się interwencji przeciwko PI w wyniku czego zginęło co 

najmniej 12 osób  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29548662 

 

 

Holenderski minister spraw wewnętrznych Frans Timmermans powiedział, że 

jeden z 298 pasażerów zabitych podczas katastrofy samolotu MH17 

Malezyjskich Linii Lotniczych na wschodzie Ukrainy został znaleziony z 

maską tlenową 

Powiedział, że nie każdy na pokładzie zginął od razu kiedy samolot został 

trafiony przez pocisk. 

Na podstawie początkowego raportu 

[http://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/701/b3923acad0ceprem-

rapport-mh-17-en-interactief.pdf] sądzi się, że MH17 rozpadł się w 

powietrzu  po trafieniu przez obiekty lecące z wielką prędkością. 

Holenderski prokurator publiczny potwierdził, że znaleziono maskę tlenową, 

chociaż zdaniem rzecznika była ona obwinięta wokół szyi pasażera a nie przy 

jego ustach. Została ona zabezpieczona  oraz sprawdzona pod kątem DNA. 

Samolot leciał 17 lipca z Amsterdamu do Kuala Lumpur gdy spadła nad 

terytorium zajętym przez rebeliantów. Prorosyjscy separatyści zaprzeczają, 

że dokonali jego zestrzelenia. 

Samolot został trafiony gdy leciał na wysokości 10 000 metrów a jego 

szczątki zostały znalezione na dużym obszarze wschodniej Ukrainy, która 

była w rękach separatystów. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29548942 

 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/09/minister-timmermans-

betreurt-uitspraak.html 

 

 

 

JEMEN, Co najmniej 47 osób zostało zabitych w ataku samobójczym na 

zwolenników grupy bojowników Shia w centrum stolicy kraju Sanaa podają 

raporty 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29548662
http://www.bbc.com/news/world-europe-29548942
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/09/minister-timmermans-betreurt-uitspraak.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/09/minister-timmermans-betreurt-uitspraak.html
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Do wybuchu doszło kiedy setki ludzi przybywały na Plac Tahrir na 

demonstrację do której wzywali Houthis. 

 

Później miał miejsce atak samobójczy na punkt kontrolny we wschodniej 

prowincji w Hadramawt  w wyniku, którego zginęło 20 żołnierzy. 

Do ataków dochodzi w momencie pogłębiającego się kryzysu na skutek 

przejęcia przez bojowników miasta Sanaa w ubiegłym miesiącu. 

 

The Houtis odrzucili kandydaturę prezydenckiego przywódcy na szefa rządu, 

który ma powstać jako część porozumienia, które ma zakończyć walki pomiędzy 

bojownikami Houtis a siłami rządowymi. 

Wybuch w Sanaa miał spowodować najwięcej ofiar i był najkrwawszym od maja 

2012 roku. 

Policjant, który patrolował teren w pobliżu Placu Tahrir powiedział, że 

zauważył mężczyznę z ładunkami wybuchowymi, który zbliżał się do punktu 

kontrolnego Houthi. 

„Wtedy doszło do detonacji pośród funkcjonariuszy [Houthi] i zwykłych ludzi 

wokoło" poinformował agencję Reuters. 

Według ratowników co najmniej 75 osób zostało rannych w wybuchu. 

W ataku Hadramawt zniszczono dwa pojazdy wojskowe i czołg kiedy zamachowiec 

wysadził swój samochód wypełniony ładunkami w pobliżu punktu kontrolnego na 

przedmieściach portowego miasta Mukalla. 

Do czwartkowego zamachu nie przyznała się żadna z grup, ale obie 

odpowiadają za poprzednie ataki Al-Kaidy na Półwyspie Arabskim (AQAP), 

które przysięgły walczyć z Houthis  w celu obrony Sunnitów. 

Czwartkowa demonstracja została wywołana przez Houthis, aby zaprotestować 

przeciwko nominacji Ahmeda Awad bin Mubarak  zaproponowanego przez 

prezydenta Hadi na stanowisko premiera 

W środę przywódca rebeliantów Abdul Malik al-Houthi powiedział w 

telewizyjnym wystąpieniu, że jego ugrupowanie zostało zaskoczone nominacją  

Ahmeda Awad bin Mubarak. 

Zgodnie z porozumieniem, w którym uczestniczyło ONZ po tym jak Houthis 

przejęli kontrolę na miastem Sanaa 21 września prezydent Hadi zgodził się 

wycofać z cięć związanych z subsydiowaniem paliw, utworzyć nowy „rząd 

narodowy" oraz wybrać doradców nominowanych przez ruch separatystyczny na 

południu. 

W zamian rebelianci obiecali się wycofać z miasta Sanaa oraz innych miast 

północnych, oraz oddać broń władzy w ciągu 45 dni. Jednakże uzbrojeni 

Houthis wciąż pozostają rozmieszczeni w czwartek. 
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Houtis, którzy reprezentują odłam islamu zwany jako Zaidism odpowiadają za 

wzniecenie buntów od 2004 roku starając się zdobyć większą autonomię dla 

swojej głównej siedziby w prowincji Saada. 

 

Przeciwnicy sugerują, że bojownicy mają nadzieję na objęcie stanowiska 

przez zwolennika Zaidi, którzy o panowali nad Północnym Jemenem przez 

prawie 1000 lat aż do 1962 roku. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29548568 

 

 

 

Amerykański zakładnik Abdul-Rahman Kassig znay jako Peter Kassig, teraz 

jest "zagorzałym muzułmaninem" zdaniem jego współwięźnia. Pracownik pomocy 

został porwany w Syrii przez bojowników Państwa Islamskiego. 

(The American hostage Abdul-Rahman Kassig, known as Peter Kassig before he 

converted to Islam, is now a "dedicated Muslim", according to a former 

cellmate. The aid worker was kidnapped in Syria by the so-called Islamic 

State) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29544396 

 

 

 

8.X 

KOBANE, Bojownicy Państwa Islamskiego toczą ciężkie walki z syryjskimi 

Kurdami 

 

W ostatni raporcie amerykańskiego centrum dowodzenia czytamy o 

przeprowadzeniu  6 ataków powietrznych , które doprowadziły do zniszczenia 

składu broni bojowników PI wokół Kobne. 

Jeden z przedstawicieli Kobane poinformował, że teraz Kurdowie wyperają 

bojowników PI. 

Zajęcie Kobane dało by dżihadystom pełną kontrolę nad granicą syryjsko-

turecką 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29548568
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29544396
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Było to by również główna droga dla zagranicznych bojowników, którzy 

ściągają do Syrii oraz miejsce z którego bojownicy PI mogliby handlować 

ropą, którą zdobyli. 

W ciągu trzech tygodni walk o Kobane zginęło 400 osób oraz spowodowało 

ucieczkę ponad 160 000 Syryjczyków przy przekraczaniu granicy z Turcją. 

Tymczasem w wyniku protestów Kurdów przeciwko roli Turcji odnośnie Kobane 

zginęło co najmniej 19 osób 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29532291 

 

 

 

Setki mieszkańców uciekają ze swoich domów z zarządzanego przez Indie 

Kaszmiru gdy oddziały indyjskie i pakistańskie prowadzą wymianę ognia w 

najbardziej zapalnym regionie od dekady 

 

Co najmniej 16 ludzi zostało zabitych od wybuchu starć w miniony piątek- 9 

z nich to Pakistańczycy a 7 to Hindusi. 

 

Obie strony wzajemnie się oskarżają o wywołanie przemocy. 

Rozejm zawarty w 2003 roku pozostaje w mocy, ale obie strony wzajemnie 

obwiniają się o jego nieprzestrzeganie. 

Do ostatniej fali przemocy doszło kilka miesięcy po tym jak nowy premier 

Indii Narendra Modi zaprosił swojego pakistańskiego odpowiednika na 

uroczystość swojej inauguracji. 

Relacje jednak od tego czasu pogorszyły się. 

W sierpniu Indie odwołały rozmowy z Pakistanem po oskarżeniu go o 

ingerencję w jego sprawy wewnętrzne. 

W środę, informują władze Indii  zginęły co najmniej 2 osoby a 20 w tym 3 

żołnierzy zostało rannych - na skutek ostrzału z moździerzy ze strony 

Pakistańskiej. 

Około 1500 osób opuściło swoje domy z terenów przygranicznych. 

Kaszmir o który walczą obie strony był punktem zapalnym przez ponad 60 lat 

i obaj południowoazjatyccy rywale wywołali do tej pory dwie wojny w 

regionie. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-29532066 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29532291
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-29532066
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(#BBCTrending: The Texan with a big IS Twitter following) 

http://www.bbc.com/news/blogs-trending-29528216 

  

 

 

Misja na Marsa: czy 13-letnia Amerykanka będzie pierwszą osobą na Marsie 

(Mars mission: Could US girl, 13, be first on red planet?) 

http://www.bbc.com/news/magazine-29516432 

  

 

 

Pięciu Afgańczyków skazanych za gwałt zbiorowy na 4 kobietach zostało 

straconych 

(Five Afghan men convicted of gang-raping four women have been executed in 

a case that sparked national outrage) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29537738 

 

 

Zaćmienie księżycowe w postaci „Krwawego Księżyca" było widoczne w obu 

Amerykach i Wschodniej Azji.  

('Blood Moon' lunar eclipse seen in Americas and E Asia) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-29522648 

  

 

 

Koalicja w Belgii wychodzi z impasu 

(Belgium coalition deal ends deadlock) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29534704 

http://www.bbc.com/news/blogs-trending-29528216
http://www.bbc.com/news/magazine-29516432
http://www.bbc.com/news/world-asia-29537738
http://www.bbc.com/news/science-environment-29522648
http://www.bbc.com/news/world-europe-29534704
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1 październik (środa) – 7 październik (wtorek) 2014 

7.X 

KOBANE, Bojownicy Państwa Islamskiego atakują przygraniczne miasto 

 

Koalicja kierowana przez USA przeprowadziła więcej ataków lotniczych, aby 

wesprzeć syryjskich Kurdów. 

Turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan ostrzegł jednak, że ataki nie 

przyniosły skutków i Kobane „wkrótce padnie". 

 Syrian Observatory for Human Rights informuje, że bojownicy PI wtargnęli 

do południowej dzielnicy Kobane zajmując wiele budynków. Poinformowało 

również, że na skutek ciężkich walk bojownicy PI wycofali się ze wschodnich 

dzielnic, które zajęli w poniedziałek. Zgodnie z informacjami wielu 

bojowników PI zostało zabitych w zasadzce zorganizowanie przez syryjskich 

Kurdów. 

Miasto jest otoczone z 3 stron. We wtorek ruszyła misja humanitarna, aby 

ewakuować kilka tysięcy cywilów, którzy zostali w Kobane. 

W ubiegłym tygodniu Turcja obiecała ochronić Kobane przed upadkiem a 

parlament turecki zgodził się na operację wojskową przeciwko bojownikom w 

Iraku i Syrii. 

Turcja jak dotąd nie przeprowadziła interwencji. 

Tymczasem w wyniku starć pomiędzy turecką policją a protestującymi Kurdami 

zginęła jedna osoba. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29517493 

 

 

Analiza: Dlaczego kobiety z Zachodu przyłączają się do Państwa Islamskiego? 

(Analysis: Why are Western women joining Islamic State?) 

http://www.bbc.com/news/uk-29507410 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29517493
http://www.bbc.com/news/uk-29507410
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Nagrodę Nobla w kategorii fizyki została przyznana trójce naukowców w 

Japonii i USA za wynalezienie niebieskiej diody (LED) 

(The 2014 Nobel Prize for physics has been awarded to a trio of scientists 

in Japan and the US for the invention of blue light emitting diodes (LEDs)) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-29518521 

  

 

Oszustwa dopingowe w sporcie mogą przynosić korzyści nawet przez „kolejne 

dekady" informują naukowcy 

(Drug cheats in sport could benefit 'for decades', scientists find) 

http://www.bbc.com/sport/0/athletics/29510575 

  

 

Amerykański dron „zabił 8 milicjantów: w północnym Waziristanie w 

Pakistanie 

(US drone 'kills eight militants' in Pakistan's North Waziristan) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29517164 

  

 

Epidemia wirusa Ebola: W Hiszpanii doszło do kolejnego przypadku zakażenia 

(Ebola outbreak: Spain investigates new case) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29516882 

  

Ślepa plamka w twoim drugim małżeństwie 

(The blind spot in your second marriage) 

http://www.bbc.com/capital/story/20141006-money-and-marriage-the-ex-

factor 

6.X 

Miasto Kobane leżące na granicy Syryjsko-Tureckiej może wkrótce wpaść w 

ręce bojowników PI, poinformowano BBC 

 

http://www.bbc.com/news/science-environment-29518521
http://www.bbc.com/sport/0/athletics/29510575
http://www.bbc.com/news/world-asia-29517164
http://www.bbc.com/news/world-europe-29516882
http://www.bbc.com/capital/story/20141006-money-and-marriage-the-ex-factor
http://www.bbc.com/capital/story/20141006-money-and-marriage-the-ex-factor
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Flaga Państwa Islamskiego już powiewa nad budynkiem we wschodniej części 

miasta Kobane 

Idriss Nassan potwierdził, że PI kontroluje Mistenur - strategiczne wzgórze 

powyżej miasta. 

W rejonie trwają intensywne walki w ciągu ostatnich trzech dni podczas gdy 

Syryjscy Kurdowie próbują bronić miasta. 

Bojownicy oblegają Kobane od ponad 3 tygodni. Od tego czasu ponad 160 000 

Syryjczyków, głównie Kurdów przekroczyło granicę z Turcją 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29509828 

 

 

 

Wybory prezydenckie w Brazylii będą miały swoja kontynuację w postaci 

drugiej rundy 26 października 

 

Dilma Rousseff otrzymała 42% głosów i zmierzy się ze swoim rywalem  Aecio 

Neves, na którego głosowało 34% wyborców 

Trzeci z kandydatów Marina Silva otrzymała tylko 21% głosów 

Odnosząc się do wyników głosowania D. Rousseff, która sprawowała funkcję 

prezydenta przez 4 lata powiedziała, że ludzie wyrazili swój sprzeciw wobec 

"wobec duchów przeszłości, recesji oraz bezrobocia" oraz obiecała 

kontynuować pracę nad zmianami. 

A. Neves l.54, senator oraz były burmistrz Minas Gerais wezwał M. Sliva do 

wsparcia informując, że reprezentuje „nadzieję na zmiany". 

Do wyborów było upoważnionych 142 miliony osób. Głosowanie w Brazylii jest 

obowiązkowe pomiędzy 18 a 70 rokiem życia i frekwencja wyniosła 80%. 

 

Wszyscy spodziewają się, że D. Rousseff, l.66 wygra w drugiej turze. 

Wyścig do fotela prezydenckiego uległ zmianie kiedy M. silva została 

kandydatem socjalistów po śmierci w wypadku lotniczym Eduardo Camposa. 

W ubiegłym miesiącu M. Silva miała wysokie notowania i miała szansę na 

udział w drugiej turze. Jednak jej popularność spadła po ataku na nią ze 

strony rywalki D. Rousseff. 

Wyniki pierwszej tury zadziwiły wiele osób w Brazylii. 

Podczas kadencji D. Rousseff w kraju spadło bezrobocie o około 5%. Wzrosła 

wysokość minimalnej płacy  a liczba niedożywionych mieszkańców spadła. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29509828
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Ale ostatnie 18 miesięcy upłynęły w atmosferze recesji, skandali 

korupcyjnych oraz protestów w związku z nieodpowiednią pracą służb 

publicznych oraz zbyt wysokich kosztów przeznaczonych na Mistrzostwa Świata 

w piłce nożnej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-29501500 

 

 

Dane: Czy już utraciliśmy połowę gatunków zwierząt? 

(Small Data: Have we lost half the world's animals?) 

http://www.bbc.com/news/blogs-magazine-monitor-29458930 

 

 

Następny etap poszukiwań zaginionego samolotu Malezyjskich Linii Lotniczych 

rozpoczął się na południu Oceanu Indyjskiego 

(The next phase of the search for the missing Malaysia Airlines flight 

MH370 has begun in the southern Indian Ocean) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29502013 

  

 

 

W wyniku wybuchu pożaru w zakładzie materiałów wybuchowych w pobliżu 

Teheranu co najmniej 2 osoby zginęły, podaje raport 

(A fire and explosion at a military explosives facility near the Iranian 

capital Tehran has left at least two people dead, reports say) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29508534 

  

 

 

Raporty, że brytyjscy dżihadyści byli zaangażowani w wymianę więźniów 

pomiędzy Państwem Islamski a Turcją są „wiarygodne”, przedstawiciele 

Whitehall  poinformowali BBC  

(Reports that UK jihadists were involved in a prisoner swap between Islamic 

State (IS) and Turkey are "credible", Whitehall officials have told the 

BBC.) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-29501500
http://www.bbc.com/news/blogs-magazine-monitor-29458930
http://www.bbc.com/news/world-asia-29502013
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29508534
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http://www.bbc.com/news/uk-29504924 

  

 

5.X 

HONG KONG, Setki prodemokratycznych zwolenników pozostają na ulicach miasta 

po tym jak minął ostateczny termin wyznaczony przez władze zobowiązujący do 

rozejścia się demonstrantów 

 

Liczba protestujących zwiększyła się  a pracownicy cywilnie powrócili do 

obiektów rządowych. 

Protestujący sprzeciwiają się planom Chin przeciwko zawetowaniu kandydatów 

na władze w wyborach w 2017 roku. 

Domagają się, aby władze centralne w Pekinie zezwoliły na w pełni wolny 

wybór przywódcy. 

W poniedziałek wieczorem ponad 1000 protestujących wciąż zajmowało 3 

kluczowe miejsca - ale ich liczba była znacznie mniejsza niż w weekend. 

Działacze zostali zachęceni przez informacje w mediach wiadomością, że 

przywódcy studentów rozpoczęli spotkanie z przedstawicielami władz, aby 

zaprzestać protestów na rzecz rozmów w sprawie reform politycznych. 

Pierwsza runda rozmów skończyła się w niedzielę bez osiągnięcia zgody, ale 

obie strony zgodziły się na powtórne spotkanie w poniedziałek. 

Policja poinformowała, że w poniedziałek aresztowała co najmniej 37 osób w 

Mong Kok. Poinformowano też, że aresztowano 5 innych osób za prawdopodobne 

włamanie się na rządową stronę internetową. 

W nocy część protestantów w centralnej części miasta rozebrało barykady i 

oczyściło ulice tak więc pracownicy administracji rządowej mogli wrócić do 

zajęć. 

Pozostali protestujący spali w niedzielę na matach rozłożonych wzdłuż 8 

pasmowej autostrady, która prowadzi do dzielnicy finansowej. 

To co rozpoczęło się jako pokojowe żądanie demokracji 22 września zamieniło 

się w zamieszki kiedy policja użyła gazu łzawiącego  przeciwko 

nieuzbrojonym studentom gromadzącym się wokół budynków rządowych. 

Reakcja policji został potępiona jako nieodpowiednia oraz skutkująca tym, 

że tysiące ludzi przyłączyło się do protestów 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29494885 

http://www.bbc.com/news/uk-29504924
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29494885
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Zamachowiec, samobójca wysadził się w stolicy Czeczeni Groznego zabijając 

na miejscu 5 policjantów i raniąc co najmniej 12 innych osób 

 

Atak miał miejsce przed ratuszem gdzie miał się odbyć koncert 

upamiętniający Dzień Miasta Grozny. 

W oświadczeniu ministerstwa spraw wewnętrznych podano, że policja 

przeszukiwała „podejrzanego" młodego mężczyznę kiedy ten zdetonował 

ładunek. 

Grozny był rozdarty wojnami toczonymi pomiędzy Rosją i czeczeńskimi 

separatystami, ale w ostatnim czasie panował to względny spokój. 

Zamachowcę zidentyfikowano jako 19 - letniego Opti Mudarova, mieszkańca 

Groznego. 

Ministerstwo poinformowało, że zniknął on 2 miesiące wcześniej i od tego 

czasu nie było kontaktu z jego rodziną. 

Nie podano informacji o jakichkolwiek obrażeniach osób cywilnych. 

Republika południowo rosyjska - Czeczenia była miejsce gdzie toczyły się 2 

separatystyczne wojny w latach 90-tych, które stopniowo przekształciły się 

w walkę o utworzenia państwa islamskiego na którego czele stoi grupa 

określająca siebie jako „Kaukaski Emirat" ("Caucasus Emirate"). 

 

Obecny atak jest pierwszy większym aktem kiedy w ubiegłym roku długoletni 

przywódca separatystów Doku Umarov został zabity. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29498909 

 

 

Pakistańscy Talibowie wyrazili swoje poparcie dla bojowników Państwa 

Islamskiego w Syrii i Iraku 

W oświadczeniu wygłoszonym w czasie święta muzułmańskiego Eid (festival of 

Eid) grupa zaapelowała do wyznawców Islamu aby zjednoczyli się przeciwko 

„wrogowi" - sojuszowi kierowanemu przez Stany Zjednoczone. 

Bojownicy PI zajęli znaczne obszary w Syrii i Iraku ale również zwalczają 

rywalizujące ugrupowania powiązane z Al-Kaidą. 

Pakistańscy Talibowie rozpoczęli toczą osobistą walkę z rządem w 

Islamabadzie od 1997 roku. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29498909
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Niedzielne oświadczenie zostało wydane przez przywódcę Tehreek-e-Taliban 

Pakistan (TTP) Maulana Fazlullaha i przesłane do rzecznika. 

Zwracając się do bojowników PI w Syrii i Iraku, powiedział, że „Jesteśmy 

dumni z waszych  zwycięstw nad wrogami. Jesteśmy z wami w chwilach 

powodzenia i klęski". 

„W tych trudnych dniach, wzywamy was do cierpliwości oraz do pozostania w 

gotowości kiedy wasi wrogowie zjednoczyli się przeciwko wam. Zapomnijcie o 

rywalizacji" 

Shaimaa Khalil z BBC informuje, że jak dotąd nie ma zbyt wielu oznak na 

panującą zgodę pomiędzy PI a pakistańskimi Talibami. 

Ale ostatnio, zwolennicy PI byli widziani w północno - zachodnim mieście 

Pakistanu Peshawar gdzie rozdawali ulotki opisujące grupę. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29494772 

 

 

Rządowe oddziały somalijskie  wspierane przez siły Unii Afrykańskiej 

(African Union) zajęły ostatnią nadmorską fortecę islamskiego ugrupowania  

al-Shabab 

 

Przedstawiciele AU poinformowali BBC, że siły sprzymierzone nie w pełni 

kontrolują jeszcze miasto, a ciężki sprzęt AU dotarł nad jego przedmieścia. 

Barawe, które znajduje się 220 km na płn – Zach. od stolicy Mogadiszu nie 

było rządzone przez władze centralne przez 23 lata. 

Przedstawiciele AU informują, że ugrupowanie al-Shabab wykorzystywało 

Barawe jako bazę, aby przeprowadzać ataki na stolicę. 

Mieszkańcy informują, że wielu bojowników Al-Kaidy zaczęło się wycofywać z 

kluczowego miasta portowego w piątek. 

„Sytuacja jest opanowana, milicja uciekła zanim siły dotarły do misata" 

poinformował regionalny gubernator Abdukadir Mohamed Nur. 

Ugrupowanie Al-Shabab utraciło władzę nad kilkoma miastami w minionych 

miesiącach, ale wciąż kontroluje znaczne tereny wiejskie. 

Utrata Barawe - po 6 latach utrzymywania kontroli nastąpiło miesiąc po tym 

jak przywódca al-Shabab - Ahmed Abdi Godane został zabity na skutek ataku 

powietrznego przeprowadzonego przez USA w pobliżu miasta. Ataki 

amerykańskie dosięgnęły również kilku innych starszych milicjantów oraz 

przedmieść Barawe. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29494772
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Ugrupowanie, które według szacunków liczy co najmniej 5000 tysięcy 

bojowników obaliło wspierany przez ONZ rząd Somali i narzuciło na 

kontrolowanych prze siebie terenach obowiązek przestrzegania surowego prawa 

Shariatu. 

W ubiegłym tygodniu w Barawe ukamienowano kobietę oskarżono o cudzołóstwo. 

Korespondenci informują, że bojownicy z ugrupowania al-Shabab planują 

wykonać taktyczny wycofanie się z terenów, na których trwa ofensywa, ale 

chce pozostawić część bojowników wśród ludności cywilnej aby w późniejszym 

czasie przeprowadzić ataki.   

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29495801 

 

Shariat 

http://www.billionbibles.org/sharia/sharia-law.html 

 

 

 

Dziwny zielony organizm rozprzestrzenia się na świecie, blokując rzeki 

(A strange green organism has spread around the globe, clogging up the 

world's rivers) 

http://www.bbc.com/earth/story/20140922-green-snot-takes-over-

worlds-rivers 

 

 

Papież Franciszek otworzył zebranie przy współudziale ponad 200 starszych 

biskupów na którym przekonywał, aby nie nakładali oni na wiernych jak się 

wyraził „nie dających się udźwignąć ciężarów moralnych") 

(Pope Francis has opened a gathering of more than 200 senior Roman Catholic 

bishops by urging them not to impose what he called "intolerable moral 

burdens" on believers) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29495835 

  

 

4.X 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29495801
http://www.billionbibles.org/sharia/sharia-law.html
http://www.bbc.com/earth/story/20140922-green-snot-takes-over-worlds-rivers
http://www.bbc.com/earth/story/20140922-green-snot-takes-over-worlds-rivers
http://www.bbc.com/news/world-europe-29495835
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Protesty w Hong Kongu, Przywódca CY Leung ostrzegł, że policja podejmie 

„wszystkie konieczne kroki" aby mieć pewność, że budynki rządowe oraz 

szkoły zostaną otwarte w poniedziałek 

 

CY Leung wezwał demonstrantów aby pozwolili rządowi i mieszkańcom „wrócić 

do normalnej pracy i życia" po tygodniu niepokoju. 

Działacze sprzeciwiają się planom Chin aby zawetować wybór kandydatów, 

którzy mają zastąpić CY Leunga w 2017 roku i domagają się przeprowadzenia w 

pełni wolnych wyborów. 

W niedzielę w nocy na ulicach pozostało setki tysięcy ludzi. 

W ciągu dnia były sporadyczne starcia e Mong Kok, w miejscu gdzie doszło do 

najgwałtowniejszych wystąpień w piątek. 

Przemoc, do której doszło ostatniej nocy kiedy bandyci powiązani z 

miejskimi gangami przestępczej triady zaatakowali studentów , doprowadziły 

do efekty innego niż zamierzonego - zaogniło spór zamiast go wygasić. 

Ultimatum, które postawił CY Leung w czasie telewizyjnego wystąpienia, aby 

opuścić ulice do poniedziałku również wydaje się, że nie znalazło 

uznanania. 

Federacja Studentów (The Hong Kong Federation of Students ) 

wycofała się z planowanych negocjacji oskarżając rząd, że pozwolił na taka 

protestujących, czemu szef bezpieczeństwa Hong Kongu Lai Tung-kwok 

zaprzeczył. 

Policja poinformowała, że aresztowała 19 osób, które uczestniczyły w w 

walkach, dodając, ze 8 z nich miały „wsparcie triady". 

Korespondenci informują, że triady są znane z produkcji narkotyków, 

organizowania sieci prostytucji oraz wymuszeń, ale w ostatnim czasie 

zaangażowały się w legalne przedsięwzięcia takie jak budownictwo oraz 

finanse. 

Uważa się, że mają powiązania z politykami, podsycając oskarżenia, że 

zostali opłaceni przez władze, aby wziąć udział w zamieszkach 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29489387 

 

 

Tureccy Kurdowie oraz uchodźcy z Syrii starli się z tureckimi służbami 

bezpieczeństwa na granicy pomiędzy dwoma krajami 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29489387
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Użyto gazu łzawiącego oraz armatek wodnych aby rozproszyć protestujących, 

których złości sytuacja w Syrii gdzie bojownicy PI okrążają miasto Kobane. 

Demonstranci wyrazili swoje poparcie dla bojowników kurdyjskich  w Syrii, 

którzy próbują powstrzymać ofensywę PI. 

Są również rozczarowani brakiem działania ze strony Turcji w ostatnich 

miesiącach oraz także brakiem zgody na przekroczenie przez nich granicy, 

aby móc podjąć walkę. 

Ponad 160 000 Syryjczyków, głównie Kurdów przekroczyło granicę odką PI 

rozpoczęło ofensywę w celu zdobycia Kobane 15 września. 

Turcja obiecała uchronić Kobane przed przejęciem go przez bojowników a jej 

parlament zgodził się na podjęcie akcji wojskowej przeciwko bojownikom w 

Iraku i Syrii. 

Ale wygląda na to, że nie podjęto w tym kierunku żadnych działań. 

Korespondent BBC informuje, że panuje niechęć aby udzielić wsparcia dla 

kurdyjskich sił w Kobane ponieważ są one sprzymierzeńcami PKK, 

zdelegalizowanej organizacji terrorystycznej w Turcji. 

Zajęcie miasta znanego również jako Ayn al-Arab odda PI kontrolę nad całą 

granicą Syryjsko-Turecką. 

Tymczasem według niepotwierdzonych doniesień co najmniej 35 bojowników 

zostało zabitych na skutek ataków powietrznych kierowanych przez Stany 

Zjednoczone. 

Doszło do nich podczas kłótni pomiędzy Turcją i Stanami Zjednoczonych, co 

do rzekomego wspierania bojowników Syryjskich. 

W piątek amerykański wiceprezydent Joe Biden skrytykował Turcję i 

sprzymierzeńców Stanów Zjednoczonych w świecie arabskim za wspieranie 

sunnickich grup militarnych takich jak Państwa Islamskiego, co wywołało 

silną reakcję ze strony prezydenta Turcji Recep Tayyip Erdogana. 

„Jeśli pan Baiden używa takiego języka to jest dla mnie człowiekiem z 

przeszłości" powiedział na konferencji w Istambule. 

„Nikomu nie wolno oskarżać Turcji o wspieranie organizacji terrorystycznych 

w Syrii w tym PI". 

Tymczasem w północnym Iraku bojownicy Kurdish Peshmerga  oraz milicjanci 

Shia wyparli bojowników PI z ważnego strategicznie mostu  w pobliżu miasta 

Kirkuk. 

Oddziały kurdyjskie użyły rakiet dostarczonych przez Iran aby zaatakować 

pozycje PI w rejonie zamieszkanym głównie przez Sunnitów. 

W czasie ofensywy sił kurdyjskich poinformowano, że ich przeciwnicy używają 

taktyki partyzanckiej w tym snajperów, pułapek umieszczanych w domach oraz 

bomb wzdłuż dróg 

(ź) 



 

  POLSKI PORTAL 1-31 październik  2014                                                                                                                                                (nr 19)                                                                                                                                                        
67 
 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29490256 

 

 

Rodzice amerykańskiego zakładnika  Peter Kassinga zaapelowali w nagranym 

wideo do bojowników Państwa Islamskiego, aby „okazali litość" i uwolnili go 

 

Wołając go po imieniu, którego teraz używa Abdul-Rahman, Ed i Paula Kassig 

powiedzieli, że są dumni ze swego syna i z pracy w pomocy ludziom, którą on 

wykonuje. 

 

Wideo ukazało się po tym jak PI umieściło nagranie w piątek na którym 

pokazano egzekucję brytyjskiego pracownika pomocy Alana Henninga. 

Wideo kończy się groźbą zabicia 26 letniego P. Kassinga. 

To czwarte nagranie opublikowane przez ugrupowanie nazywające się Państwem 

Islamskim. 

Poprzednimi ofiarami byli amerykański reporter James Foley, amerykańsko 

izraelski dziennikarz Steven Sotloff  i brytyjski pracownik pomocy David 

Haines. 

Rodzice P. Kassiga poinformowali, że pracuje on dla organizacji zajmującej 

się pomocą , którą sam założył Special Emergency Response and Assistance 

(SERA), kiedy został schwytany rok temu był w drodze do Deir Ezzour we 

wschodniej Syrii. 

Występując przez kamerą w nagranym wideo E. Kassig wyjaśnił, że ich syn 

założył organizację zajmującą się pomocą aby pomagać ludziom w Syrii i 

odniósł się do jego przejścia na islam. 

W pisemnym oświadczeniu, które znalazło się na wideo dodał: "Jako 

muzułmanie na całym świecie, w tym nasz syn Abdul-Rahman Kassig świętujmy 

Eid al-Adha, niech wiara i poświęcenie Ibrahima oraz litość  PI spłynie na 

innych zakładników. 

W piątek ojciec John Cantlie, brytyjskiego fotoreportera przetrzymywanego 

przez PI zaapelował na opublikowanym wideo określając swojego syna jako 

przyjaciela Syrii. 

Państwo Islamskie ma swoje korzenie w irackim odłamie Al-Kaidy ale zostało 

odsunięte za względu na swoje brutalne działania oraz odmowę wykonywania 

rozkazów aby ograniczyć się do terytorium Iraku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29492184 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29490256
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29492184
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Obchody muzułmańskiego święta Eid al-Adha zostały poważnie zaburzone na 

skutek epidemii wirusa Ebola 

(Celebrations in West Africa for the Muslim festival of Eid al-Adha have 

been badly affected by the Ebola outbreak) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29489394 

 

 

Polio: W Pakistanie w wyniku epidemii choroby zanotowano rekordową ilość 

przypadków zachorowań 

(Polio: Pakistan polio outbreak hits record high) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29488677 

  

 

Były przywódca Haiti Jean-Claude „Baby Doc" Duvalier zmarł w wyniku ataku 

serca w w stolicy kraju Port-au-Prince w wieku 63 lat, poinformowały źródła 

(Haiti's former ruler Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier has died of a heart 

attack in the capital Port-au-Prince aged 63, official sources say) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-29492262 

  

 

Kobieta w Szwecji urodziła chłopca po przeszczepieniu macicy, czytamy w 

pierwszym medycznym raporcie 

(A woman in Sweden has given birth to a baby boy using a transplanted womb, 

in a medical first, doctors report) 

http://www.bbc.com/news/health-29485996 

  

 

Północna i Południowa Korea zgodziły się na powtórne podjęcie formalnych 

rozmów, które  faktycznie zostały wstrzymane od lutego, informują źródła 

(North and South Korea have agreed to resume formal high-level talks that 

had effectively been suspended since February, reports from South Korea 

say) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29489134 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29489394
http://www.bbc.com/news/world-asia-29488677
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-29492262
http://www.bbc.com/news/health-29485996
http://www.bbc.com/news/world-asia-29489134
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3.X 

PROTESTY W HONG KONGU, Przywódcy studentów przełożyli rozmowy 

Według nich władzom nie udało się ochronić protestujących. 

Policja zaprzeczyła informując, że aresztowała członków triady, grupy 

przestępczej. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29477731 

 

 

Katalończycy, obiecali przeprowadzić referendum w sprawie niepodległości od 

Hiszpanii 

Trybunał konstytucyjny poinformował w poniedziałek, że sprawdzi legalność 

głosowania. 

Katalonia liczy 7,5 miliona mieszkańców i stanowi w przybliżeniu 16% 

populacji Hiszpanii. 

Należy do jednaj z najbogatszych i najbardziej uprzemysłowionych regionów. 

Stolica Katalonii Barcelona jest siedzibą największych Hiszpańskich firm, 

które z uwagą śledzą sytuację. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29480613 

Gwiazda Barcelony i Argentyny Lionel Messi stoi przed obliczem procesu w 

sprawie uchylanie się od płacenia podatków zarządził hiszpański sędzia) 

(Barcelona and Argentina star Lionel Messi is to face trial for alleged tax 

evasion, a Spanish judge has ruled) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29479772 

  

Dziewięciu żołnierzy z ONZ z Nigerii zostało zabitych, kiedy ich konwój 

wpadł w zasadzkę w pn-wsch Mali  

(Nine UN peacekeepers from Niger have been killed when their convoy was 

ambushed in north-east Mali) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29474879 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29477731
http://www.bbc.com/news/world-europe-29480613
http://www.bbc.com/news/world-europe-29479772
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29474879
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2.X 

PROTESTY W HONG KONGU, Chiny mocno wspierają przywódcę CY Leunga 

Poparcie wyrażone w People's Daily gazecie Partii Komunistycznej ma miejsce 

kiedy działacze studentcy zagrozili okupacją budynków rządowych jeśli CY 

Leung nie ustąpi ze stanowiska. 

„Rząd centralny w pełni ufa prezydentowi Leung Chun-ying [CY Leung] i jak 

dotąd jest w pełni zadowolony z jego polityki" - czytamy w  People's Daily. 

 

Beijing „będzie w dalszym ciągu silnie wspierał działania CY Leung jako 

przedstawiciela władz oraz postępowanie policji wobec nielegalnych działań" 

- dodano dalej. 

Tymczasem w nocy pod jego biurem zgromadziło się kilka tysięcy 

protestujących oraz zauważono zwiększoną obecność policji. 

Do tej pory protestujący okupują co najmniej 3 miejsca w mieście w 

dzielnicy biznesowej, Causeway Bay i Mong Kok. Czwarte miejsce zajęto w 

środę na Canton Road.  

Policja i rząd ponownie wezwały do rozejścia się i zakończenia protestów. 

W środę chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi również przestrzegł 

przed "nielegalnymi" protestami i mieszaniem się sił zagranicznych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29455207 

 

 

Ukraińscy rebelianci wznowili ofensywę celem zdobycia lotniska W Doniecku 

 

Prorosyjscy separatyści w ciągu ostatnich tygodni kilkakrotnie próbowali 

zająć lotnisko które leży na północny zachód od miasta pomimo oficjalnego 

rozejmu 

 

W czwartek szwajcarski pracownik Międzynarodowej Komisji Czerwonego Krzyża 

( International Committee of the Red Cross )został zabity na skutek 

ostrzału w centrum Doniecka. 

Rzecznik poinformował agencję Reuters, że pocisk spadł koło jego biura. 

W środę 4 osoby zostały zabite przez pocisk, który trafił w szkołę w 

Doniecku a 6 zostało zabitych kiedy pocisk trafił w minibus. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29455207
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Vladyslav Seleznyov rzecznik ukraińskiego rządu powiedział Kanałowi 5 w 

telewizji, że zniszczono czołg T64 i zabito 7 rebeliantów. 

Tymczasem reporter dla Associated Press w Doniecku powiedział w środę, że 

być może siły rządowe już straciły kontrolę nad lotniskiem. 

Przywódca rebeliantów Alexander Zakharchenko powiedział w czwartek że "95%" 

jego powierzchni jest teraz pod kontrolą separatystów. 

Natomiast rzecznik armii Andriy Lysenko powiedział, że siły rządowe wciąż 

kontrolują lotnisko i docierają tam posiłki. 

Według Banku Światowego ukraińska gospodarka skurczyła się o 8%. 

Reprezentant Banku Światowego na Ukrainie Qimiao Fan obwinił za to 

działania na wschodzie kraju. Poprzedni bank przepowiadał spadek o 5%. 

Tymczasem nowy wybrany Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał 

Rosję do zmiany jej zachowania i powrotu "do standardów zgodnych z 

międzynarodowym prawem i jego zobowiązaniami".  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29455133 

 

 

PAŃSTWO ISLAMSKIE, Turecki parlament zgłosował za przyłączeniem się do 

kampanii przeciwko PI 

 

Za głosowało 3/4 posłów zezwalając jednocześnie na wykorzystanie terytorium 

Turcji do prowadzenia operacji. 

 

Dzięki temu wojsko tureckie może prowadzić operacje w Syrii i Iraku 

przeciwko bojownikom, którzy zagrażają Turcji. W Turcji mogą również 

stacjonować zagraniczne oddziały żołnierzy jako część tej samej operacji. 

Zgoda parlamentu zezwala Stanom Zjednoczonym na wykorzystanie swojej dużej 

bazy powietrznej w Incirlik w południowej  Turcji w prowadzeniu ataków z 

powietrza przeciwko PI. 

Turcja ma nieszczelną i niezabezpieczoną przed atakiem granicę z Syrią o 

długości ponad 900 km 

Tureccy obywatele byli przetrzymywani przez bojowników PI w północnym 

Iraku. 

Turcja jest świadoma odwetu ze strony bojowników PI oraz obawia się 

udzielenia pomocy Kurdom, którzy walczą z bojownikami. Turcja toczyła długą 

wojnę domową z mniejszością kurdyjską. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29455133
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29455204 

 

 

AFGANISTAN, Co najmniej trzy osoby zginęły kiedy talibański zamachowiec 

samobójca zaatakował w czwartek wojskowy autobus w Kabulu, poinformowało 

ministerstwo spraw wewnętrznych 

 

Lokalne media poinformowały, że co najmniej siedem innych osób zostało 

rannych w ataku. 

Zamach jest już czwartym atakiem ze strony Talibów od momentu 

zaprzysiężenia nowego prezydenta Ashrafa Ghani w poniedziałek. 

W środę zginęło co najmniej 7  żołnierzy afgańskich oraz wielu zostało 

rannych po tym kiedy zamachowiec samobójca zdetonował ładunek w innym 

wojskowym autobusie w Kabulu. 

Do wszystkich 4 ataków przyznali się Talibowie informując, że kontynuują 

ofensywę, która rozpoczęła się w lecie. 

 

Dzień po swoim zaprzysiężeniu A. Ghani podpisał porozumienie zezwalające na 

pozostanie żołnierzy amerykańskich w kraju do końca 2014 roku. 

Talibowie przysięgli walczyć z nowym rządem prezydenta A. Ghani, który 

nazwali „zorganizowanym przez Stany Zjednoczone oszustwem". 

Zgodnie z porozumieniem, w którym pośredniczyły Stany Zjednoczone A. Gani 

dzieli władzę ze swoim rywalem z wyborów Abdullah Abdullah, który sprawuję 

rolę prezydenta wykonawczego. 

Tymczasem dowódcy sił afgańskich oraz międzynarodowych sił wojskowych 

informują, że Państwo Islamskie nie działa na teranie Afganistanu.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29454379 

 

 

Dyrektor Służb Specjalnych Julia Pierson odchodzi 

(Secret Service director Julia Pierson resigns) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29452829 

  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29455204
http://www.bbc.com/news/world-asia-29454379
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29452829
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Epidemia wirusa Ebola: w Sierra Leone „co godzinę zakażonych zostaje 5 

osób" 

(Ebola outbreak: 'Five infected every hour' in Sierra Leone) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29453755 

  

 

 

W wyniku eksplozji w fabryce w Bułgarii zginęło 15 osób 

(Bulgaria explosives factory blast kills 15) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29455550 

 

 

1.X 

Hong Kong, tysiące osób przyłączyły się do protestów prodemokratycznych, 

które mają miejsce w 65 rocznicę powstania komunistycznych Chin 

 

Przywódca protestujących studentów powiedział, że jeśli Leung nie ustąpi do 

czwartku to dojdzie do okupacji budynków rządowych 

Lester Shum z Hong Kong Federation of Students powiedział reporterom, że 

„nie ma miejsca na dialog " z prezydentem Hong Kongu po tym jak rozkazał on 

policji użyć gazu łzawiącego przeciwko studentom. 

L.Shum powiedział, że studenci z chęcią zgodzą się na rozmowę z 

przedstawicielem chińskiego rządu ale nie z Leungiem. 

Leung przybył na uroczystość upamiętniającą 65 rocznicę powstania 

komunistycznych Chin (w 1949 roku) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29430229 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29453755
http://www.bbc.com/news/world-europe-29455550
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29430229
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Po prawie dwóch miesiącach odkąd Stany Zjednoczone rozpoczęły ataki 

przeciwko Państwu Islamskiemu są sygnały, że bojownicy zaadoptowali się do 

nowej rzeczywistości 

Świadkowi oraz źródła plemienne na obszarze kontrolowanym przez PI 

poinformowały agencję Reuters, o porzucaniu przez bojowników swoich punktów 

kontrolnych przy przekazywaniu jednoczesnym wiadomości przez telefony 

komórkowe, najwyraźniej aby uniknąć zbombardowania. 

Reuters informuje również, że bojownicy porzucili pojazdy opancerzone i 

używają zamiast nich motocykli. 

Analitycy informują, że bojownicy PI są znani ze swojej ruchliwości i mogą 

wycofać się i przegrupować szybciej niż regularne oddziały wojska. 

 

Pośród bojowników walczy wielu obcych, którzy uczą jak przetrwać bazując na 

swoich doświadczeniach podczas walki w takich konfliktach jak Afganistan 

czy Czeczenia oraz ostatnio z Libii. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29423776 

 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Pocisk zabił 4 osoby w szkole znajdującej się w rękach 

separatystów w Doniecku w pierwszym dniu rozpoczęciu roku szkolnego, 

poinformowały władze i świadkowie 

 

Najprawdopodobniej nie zostało ranne żadne z dzieci kiedy ostrzelano plac 

zabaw ale wśród zabitych jest nauczyciel biologii i rodzice, poinformował 

świadek agencję Reutersa. 

Szkoła znajduje się 4 kilometry od lotniska w Doniecku, gdzie rebelianci 

walczą z wojskami ukraińskimi. 

Dzieci wróciły do szkoły w środę po tym jak rozpoczęcie roku szkolnego 

zostało odłożone o miesiąc z powodu walk. 

W szkole numer 57 w dzielnicy Kijowskiej (Kievsky district) było ponad 200 

osób, kiedy ostrzelano plac zabaw, w tym 70 dzieci. Chociaż okna szkół 

zostały wybite, żadne z dzieci nie zostało ranne   

Kruche zawieszenie broni obowiązuje od 5 września ale rozejm jest często 

łamany. 

Obie strony wzajemnie oskarżają się o atak, który miał miejsce w środę. 

Prorosyjscy separatyści kontrolują większość Doniecka i w ciągu ostatnich 

tygodni podjęli kilka prób zajęcia lotniska od północno zachodniej strony. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29423776
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Ukraiński rzecznik wojskowy Andriy Lysenko poinformował reporterów, że 

lotnisko jest wciąż pod kontrolą sił rządowych ale przywódca separatystów 

Alexander Zakharchenko powiedział agencjom informacyjnym, że w ciągu 2-3 

dni zostanie ono zajęte  

 

Kolejne 6 osób zginęło, kiedy w innym miejscu w Doniecku został trafiony 

minibus. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29439743 

 

 

KRYZYS W ZWIĄZKU Z PAŃSTWEM ISLAMSKIM, Nowe ataki powietrzne w Syrii w 

pobliżu Kobane 

 

Co najmniej 10 osób zostało zabitych w nocy, informują działacze syryjscy, 

kiedy dżihadyści zbliżyli się od 2-3 kilometrów do miasta Kobane 

Dziesiątki tysięcy ludzi przekroczyło granicę z Turcją kiedy bojownicy PI 

rozpoczęli ofensywę 2 tygodnie temu. 

Postępy dżihadystów wywarły powstanie presji na rząd turecki aby odegrać 

bardziej znaczącą rolę w koalicji dowodzonej przez USA. 

We wtorek ministrowie przedłożyli prośbę parlamentowi, aby wyraził zgodę na 

udział tureckiego wojska w operacji w Syrii i Iaku oraz, aby zezwolić 

zagranicznym siłom wojskowym na wykorzystanie tureckich baz militarnych. 

Syrian Observatory for Human Rights informuje, że najprawdopodobniej na 

południe i południowy wschód od Kobane doszło do co najmniej pięciu ataków 

powietrznych. 

Podano, że w czasie nocnych walk zginęło 9 kurdysjkich  z Popular Protecion 

Units (YPG) oraz 1 z PI bojowników. 

Również bojownicy PI dokonali egzekucji 5 milicjantów kurdyjskich, w tym 

trzech kobiet oraz 4 bojowników arabskich i kurdyjskiego cywila. 

Zajęcie Kobane zwanego również Ayn al-Arab da bojownikom PI nieograniczoną 

kontrolę do granicy syryjsko-tureckiej. 

W nocy samoloty brytyjskie wystrzeliły 4 pociski na pojazdy bojowników PI. 

Premier Australii Tony Abbott zapowiedział, że myśliwce Royal Australian 

Air Force udzielą wsparcia dla koalicji przeciwko PI kierowanej przez USA, 

ale jeszcze nie przeprowadzą ataku. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29439743
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Tymczasem w środę w innym rejonie Syrii co najmniej 22 osoby zginęły w tym 

10 dzieci i kilkadziesiąt zostało rannych w podwójnym ataku bombowym na 

centrum miasta Homs, poinformowali działacze. 

Na początku przed wejściem do szkoły w dzielnicy Akrama al-Jadida 

eksplodował samochód w momencie kiedy dzieci wracały do domów. A kilka 

minut później na miejsce wjechał zamachowiec samobójca i zdetonował ładunek 

w samochodzie, lokalne źródła poinformowały agencję Associated Press. 

Żadna grupa nie przyznała się do ataku, ale rejon jest zdominowany przez 

sektę Alawite wspierającą prezydenta Bashar al-Assada. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29442039 

 

 

w mowie obronnej w Hadze Radovan Karadzic zaakceptował „moralną 

odpowiedzialność" za dokonanie zbrodni przez Bośniackich Serbów ale 

zaprzeczył, że wydawał rozkazy nakazujące popełnianie mordów.  

(Radovan Karadzic accepted "moral responsibility" for crimes by Bosnian 

Serbs but denied ordering killings, in closing defence arguments at The 

Hague) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29438460 

  

 

W Japonii ratownicy odnaleźli więcej ciał na górze Ontake (Mont Ontake), co 

daje ostatecznie liczbę 47 ofiar zabitych w wyniku sobotniego wybuchu 

wulkanu 

(Rescue workers in Japan have recovered more bodies from Mount Ontake, 

bringing to 47 the number of those killed by Saturday's volcanic eruption) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29440982 

  

 

 

Policja w Chile znalazła ciała dwóch ekstremalnych narciarzy, których losy 

były nieznane od momentu zejścia lawiny w południowym Chile we wtorek 

(Police in Chile have found the bodies of two extreme skiers who had been 

missing since an avalanche struck a mountain in southern Chile on Tuesday) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-29439003 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29442039
http://www.bbc.com/news/world-europe-29438460
http://www.bbc.com/news/world-asia-29440982
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-29439003
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 (ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29003321 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29003321

