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W numerze: 

54    Na rzece Jangcy przewrócił się chiński statek 

51    Korupcja w FIFA 

51    Walki na wschodzie Ukrainy 

49    W katastrofie na rzece Jangcy zginęło pond 400 osób 

48    Atak chińskich hakerów na instytucje w USA 

47    Wybory powszechne w Turcji 

46     Nowe sankcje w stosunku do Rosji 

43    Międzynarodowy Fundusz Walutowy udzieli pożyczki Ukrainie 

41    Skandal w Polsce, dymisje ministrów 

40    Nadużycia żołnierzy ONZ        

34    USA, Atak na siedzibę policji w Dallas 

32    Kolejne przypadki zarażenia wirusem MERS 

30    Papież na temat globalnego ocieplenia 

28    Siły syryjskie zbombardowały prowincję Deraa 

27    Największa susza w Korei Północnej 
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27    Wybory powszechne w Danii 

26    USA, Strzelanina w kościele afro-amerykańskim 

25    Ziemia w obliczu kolejnego etapu zagłady 

23   Bojownicy PI zaminowali Palmyrę 

16  800 śmiertelnych ofiar upałów w Pakistanie  

9    Consensus przywódców UE w sprawie emigrantów 

2    FELIETON: Czy Aleksis Tsipras udaje Greka ? 

29 czerwiec (poniedziałek) – 30 czerwiec (wtorek) 2015 

30.VI 

Premier Grecji Aleksis Tsipras przekonuje, aby głosujący w mającym się 

odbyć w niedzielę referendum odrzucić żądania wierzycieli 

A. Tsipras powiedział, że wyraźny głos przeciwko pomocy może pomóc Grecji 

aby wynegocjować lepsze warunki dotyczące rozwiązania kryzysu. W przeciwnym 

razi powiedział, że nie pozostanie dłużej na stanowisku, aby obserwować 

wprowadzanie większych cięć. 

Grecka pomoc finansowa wygasa we wtorek i w tym samy dniu musi ona zapłacić 

1,6 miliardów euro dla MFW. 

Pożyczka musi być spłacona do godziny 18.00 czasu waszyngtońskiego (22:00 

GMT). 

Przywódcy UE ostrzegli, że odrzucenie propozycji wierzycieli w niedzielnym 

referendum może doprowadzić do opuszczenia przez Grecję strefy euro, ale A. 

Tsipras mówi, ze nie chce aby do tego doszło. 

W poniedziałek dziesiątki tysięcy ludzi zabrały się przed greckim 

parlamentem w Atenach, aby pokazać swoje wsparcie dla propozycji rządu. We 

wtorek zorganizowano protest osób opowiadających sią za przyjęciem warunków 

wierzycieli i zagłosowaniu na tak w niedzielnym referendum 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33322754 

 

Grupa bojowników Państwa Islamskiego poinformowała, że jej jemeńska komórka 

przeprowadził atak na uczestników pogrzebu, w którym uczestniczyli 

bojownicy Houthi należący do Shia 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33322754
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33322431 

 

Premier Chin Li Keqiang poinformował jakie ograniczenia zamierza wprowadzić 

jego kraj, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do roku 2020 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-33322791 

 

Władze Indii poinformowały, że aresztowano przywódcę rebeliantów w związku 

z atakiem i zabiciem ich 20 żołnierzy w zasadzce na konwój w pn-wsch części 

kraju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-33322863 

 

29.VI 

FELIETON: Czy Aleksis Tsipras udaje Greka? 

Kończąc pisać ten tekst nie wiem jak ostatecznie rozegra się sytuacja w 

Grecji. 

Zgaduję więc co nastąpi i ciekaw jestem do jakiego stopnia moje 

przewidywania się sprawdzą. 

 

Wszyscy wiemy jakie były kulisy kryzysu greckiego i w jaki sposób lewicowa 

Syriza zdobyła władzę. 

 

Jednak ani przyszły premier, ani minister finansów Grecji nie mogli 

przewidzieć, że przyjdzie im zamknąć banki, aby jak się tłumaczy uratować 

płynność finansową. 

Można być pewnym, że taki scenariusz nie był testowany i nikt nie 

przypuszczał, że jednak do niego dojdzie. 

 

Niezależnie jaki będzie finał całego kryzysu premier przegrał. Pozostaje 

tylko pytanie czy jego obywatele odwrócą się od niego czy wręcz przeciwnie 

posłuchają jego głosu i zradykalizują swoje poglądy obwiniając Brukselę za 

cały kryzys, który ich dotknął. 

Jeśli Grecja wyjdzie ze strefy euro będzie musiała powrócić do własnej 

waluty. Jeśli w jakiś sposób pozostanie jednak dalej, pośród grupy 

„dziewiętnastu" poniesie konsekwencje swoich wyborów wobec 

pozostałych krajów UE. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33322431
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-33322791
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-33322863


  POLSKI PORTAL 1-30  czerwiec  2015                                                                                                                                                  nr 6(27)                                                                                                                                                        
4 
 

Mam na myśli tutaj obietnice przedwyborcze, partii, która teraz sprawuje 

władzę. I mam na myśli Greków, którzy jej zaufali i zagłosowali na nią. 

 

Nie patrzmy na retorykę A. Tsiprasa, oraz komentarze ministrów finansów 

państw UE. Przypadek Grecji jest ewenementem. Do tej Pory UE rozwijała się, 

przyjmowani byli nowi członkowie, a w kolejce do wspólnej waluty w 

portfelach czekały i czekają kolejne państwa. 

 

Czy można sądzić, że Syriza naprawdę po wygranych wyborach miała jakieś 

atuty za sobą? 

Czy premier widząc, że jest na straconej pozycji próbuje teraz uratować 

twarz? 

Nie wiadomo jakie będą konsekwencje pozostania bądź wyjścia Grecji         

z jednolitego systemu walutowego. 

Patrząc na wskaźniki widzimy, że bezrobocie jest na poziomie 25%, spośród 

niepracujących przeważają ludzie młodzi. Jeśli dodamy liczbę mieszkańców 

prawie 11 milionów oraz położenie geopolityczne mamy w sumie do czynienia z 

szeregiem niekorzystnych czynników. 

 

Ponadto do kraju Sokratesa i Platona w tym tylko roku przybyło ponad 60 

tysięcy emigrantów. 

 

Pytanie pozostaje takie, czym jest bezrobocie dla statystycznego młodego 

Greka? 

Czy pozostaje on bez ś0dków do życia, czy żyje na garnuszku rodziców? 

Jak jego rodzice radzą sobie z koniunkturą? i Wreszcie jak silne są 

powiązania greckich gałęzi przemysłu, turystyki, rolnictwa 

z innymi krajami? 

 

Polityka to jedno, ale w epoce polityki globalnej to powiązania kapitałowe 

mają decydujący głos. 

 

Czy prywatni przedsiębiorcy jednak sobie radzą. Nie ogranicza ich przecież 

granica. UE już dawano stała się jednolitym rynkiem.  

O tym, że jednak są różnice przekonujemy się podczas spotkań polityków 

i kurtuazyjnych wizyt przedstawicieli jednego państwa w drugim. 

 

A jak to wygląda w Grecji? Gdzie zaczynają się a gdzie kończą się 

kompetencje polityków, a gdzie do życia wkracza biznes? 

 

Czy teraz Grecja zostanie pozostawiona samej sobie, czy firmy, 

przedsiębiorstwa, koncerny, które operuję na teranie kraju szybko dokonają 

przewalutowania i wcale nie wycofają się z rynku bałkańskiego? 

Przypadek Grecji to nowa lekcja dla Unii Europejskiej podobnie jak decyzje, 

które teraz zapadną będą wpływać przecież na przyszłe kryzysy. 

 

Wracając jednak do pytania postawionego w tytule, co jeśli premier działał 
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z rozmysłem i wiedział, że jego kraj nie dotrzyma umowy? 

 

Jaki w takim razie będzie kolejny ruch partii rządzącej Grecji i ministrów 

finansów UE? 

W najbliższej przyszłości otrzymamy na to odpowiedź. 

(w) 

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

Rząd Grecji potwierdził, że banki będą zamknięte przez cały tydzień, po tym 

kiedy Europejski Bank Centralny podjął decyzję, aby nie kontynuować 

wsparcia finansowego 

W dekrecie wydanym przez premiera czytamy, że "istnieje niezmiernie pilna 

potrzeba", aby chronić system finansowy przed utraceniem płynności. 

Wprowadzono limity na ilość wybieranej gotówki do 60 euro na dzień w ciągu 

tego okresu. 

Giełda w Atenach zostanie otwarta dopiero 7 lipca. 

Ateny mają zapłacić 1,6 miliardów dla MFW do wtorku - w tym samym dniu 

pomoc finansowa dla Grecji zostanie wstrzymana. 

Wcześniejsze rozmowy pomiędzy Gracją a krajami strefy euro w sprawie pomocy 

zakończyły się bez porozumienia i premier Alexis Tsipras ogłosił 

przeprowadzenie referendum w tej sprawie, które się odbędzie 5 lipca. 

Parlament ratyfikował decyzję. 

Istnieje ryzyko, że Grecja nie dotrzyma umowy w sprawie spłaty zadłużenia i 

opuści strefę euro do której należy obecnie 19 członków 

 (ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33307263 

 

http://www.dw.com/de/griechenland-am-wirtschaftlichen-abgrund/a-

18546358 

 

 

Bandyta - Seifeddine Rezgui, który zabił 38 osób na plaży w Tunezji koło 

miasta Sousse miał pomocników w przygotowaniu do ataku, informują władze 

Rząd zapowiedział podjęcie kroków, które mają zwiększyć bezpieczeństwo po 

ataku do którego przyznali się bojownicy z Państwa Islamskiego. 

W niedzielę BBC dowiedziało się, że co najmniej 30 osób, które zginęły  

były narodowości brytyjskiej. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33307263
http://www.dw.com/de/griechenland-am-wirtschaftlichen-abgrund/a-18546358
http://www.dw.com/de/griechenland-am-wirtschaftlichen-abgrund/a-18546358
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Przedstawiciele policji angielskiej poinformowali, że do Tunezji pojechało 

16 policjantów  oraz, że kilkuset bada sprawę na miejscu w Wielkiej 

Brytanii, która jest największym śledztwem antyterrorystycznym od zamachów 

bombowych w Londynie w 2005 roku. 

Śledczy z Tunezji sądzą , że Seifeddine Rezgui otrzymał od pomocników 

karabin Kałasznikowa, oraz miał pomoc w dotarciu na miejsce. Jeden ze 

śledczych powiedział, że policja przesłuchała ojca napastnika oraz trzech 

kolegów, z którymi dzielił pokój, ale nie poinformował czy któryś z 

podejrzanych brał udział w ataku. 

Piątkowy zamach należy do najkrwawszych wydarzeń z ostatnich lat w Tunezji. 

W marcu bojownicy zabili 22 ludzi, głównie cudzoziemców w muzeum Bardo w 

Tunisie stolicy kraju. 

Według służb bezpieczeństwa Rezgui przyniósł na plaże karabin ukryty w 

parasolu. Otworzył ogień zanim wszedł do hotelu  Imperial Marhaba gdzie 

wybierał kolejne ofiary nie przestając strzelać. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-33305444 

 

 

Marynarka wojenna Izraela przejęła żaglówkę w pobliżu strefy Gazy na której 

byli pro palestyńscy działacze i skierowała ją do swojego portu, informują 

przedstawiciele armii 

Poinformowano, że wojsko działało na wodach międzynarodowych, aby nie 

dopuścić do „zmierzonego pogwałcenia blokady morskiej, która obowiązuje od 

2007 roku i jest wymierzona przeciwko terytorium znajdującym się pod władzą 

Hamasu". 

Nie doszło do przemocy na zatrzymanej jednostce informuje Izrael. 

Działacze poinformowali, że chcieli zwrócić uwagę na istnienie blokady, o 

której Izrael mówi, że jest koniecznym środkiem bezpieczeństwa. 

Działacze podali, że na statku znajdowała się pomoc humanitarna w tym 

lekarstwa i panele słoneczne. 

Teraz statek jest eskortowany do portu Aschdod gdzie powinien znaleźć się w 

ciągu 24 godzin. 

Łódź przechwycona w poniedziałek jest najprawdopodobniej jednostką o nazwie 

Marianne - głównej spośród floty składającej się z czterech jednostek. 

W 2010 roku dziewięciu tureckich działaczy zostało zabitych na pokładzie 

innego statku na skutek potyczki z izraelskimi komandosami, którzy weszli 

na jej pokład. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-33305444
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33307420 

 

http://www.dw.com/de/israelische-marine-entert-schiff-von-gaza-

flotte/a-18546421 

 

 

W Donieckiej Republice Ludowej odbudowano 19 z 86 uszkodzonych w walkach 

szpitali  

(ź) 

http://www.interfax.ru/world/450364 

 

Napędzany energią słoneczną samolot podejmuje drugą próbę, aby przelecieć 

przez Ocean Spokojny 

Solar Impuls wystartował z lotniska Nagoya w Japonii o 10.03 GMT w 

niedzielę i ma w planie wylądować na Hawajach za około 120 godzin 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-33244912 

 

 

22 czerwiec (poniedziałek) – 28 czerwiec (niedziela) 2015 

28.VI 

Kryzys w Grecji, Ministrowie strefy euro odrzucili żądanie Grecji aby 

rozszerzyć pomoc finansową po 30 czerwca 

 

Greckie banki zostaną zamknięte i zastanie na nie nałożona kontrola, 

informuje premier Alexis Tsipras 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33300543 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33305019 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33307420
http://www.dw.com/de/israelische-marine-entert-schiff-von-gaza-flotte/a-18546421
http://www.dw.com/de/israelische-marine-entert-schiff-von-gaza-flotte/a-18546421
http://www.interfax.ru/world/450364
http://www.bbc.com/news/science-environment-33244912
http://www.bbc.com/news/world-europe-33300543
http://www.bbc.com/news/world-europe-33305019


  POLSKI PORTAL 1-30  czerwiec  2015                                                                                                                                                  nr 6(27)                                                                                                                                                        
8 
 

 

Kuwejt, Atak na meczet Shia: zamachowiec był Saudyjczykiem 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33303795 

 

 

Argentyński sąd nakazał zajęcie aktywów firm wiertniczych w Falklandach 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-33301540 

 

 

Bezzałogowa rakieta firmy SpaceX eksplodowała tuż po starcie z Przylądka 

Canaveral na Florydzie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-33305083 

 

27.VI 

Tunezja wprowadza ograniczenia po ataku na Sousse 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-33297245 

 

 

Atak we Francji, Policja przesłuchuje podejrzanego  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33297607 

 

 

Państwo Islamskie w Syrii, Kurdowie informują, że przejęli kontrolę nad 

Kobane 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33303795
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-33301540
http://www.bbc.com/news/science-environment-33305083
http://www.bbc.com/news/world-africa-33297245
http://www.bbc.com/news/world-europe-33297607
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33299306 

 

 

W Kuwejcie trwa żałoba po krwawym ataku na meczet Shia 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33297462 

 

26.VI 

Przywódcy UE podczas rozmowy w Brukseli doszli do porozumienia w sprawie 

przyjęcia dziesiątków tysięcy emigrantów, którzy przybyli do Włoch i Grecji 

Podczas szczytu przewodniczący Donald Tusk powiedział, że 40 000 emigrantów 

zostanie rozmieszczona w krajach UE w ciągu najbliższych dwóch lat. 

Nie będzie jednak obowiązkowych limitów dla każdego z kraju jak zapowiadano 

to wcześniej. 

Według nowych danych pochodzących od agencji zajmującej się uchodźcami przy 

ONZ UNHCR wynika, że 63 000 emigrantów przybyło do Grecji przepływając 

Morze Śródziemne i 62 000 do Włoch. 

 

Migracja do Europy 

153 000 ludzi przybyło do Europy  

wzrost 0 149% od roku 2014 

63 000 emigrantów dotarło do Grecji przez M. Śródziemne 

62 000 dotarło do Włoch przez M. Śródziemne 

10 000 przekraczając granicę w maju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33276443 

 

Wybuch zbiornika z gazem, jedna ofiara została zabita, są ranni: do 

wydarzenia doszło we francuskiej fabryce w pobliży Lyonu gdzie 

najprawdopodobniej  doszło do zamachu o religijnym podłożu islamskim. Jedna 

osoba została zatrzymana. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33299306
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33297462
http://www.bbc.com/news/world-europe-33276443
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http://www.welt.de/politik/ausland/article143111480/Mann-bei-

Anschlag-auf-Fabrik-in-Frankreich-enthauptet.html 

 

 

Minister spraw wewnętrznych we Francji wydał zakaz na usługi związane z 

serwisem polegającym na udostępnianiu tanich przejazdów oferowanych przez 

usługę UberPOP po całym dniu protestów kierowców taksówek 

Bernard Cazeneuve powiedział, że usługa była „nielegalna" i nakazał policji 

i prokuraturze do jej zamknięcia. 

DO jego decyzji doszło po gwałtownych protestach ze strony francuskich 

kierowców, których zdaniem działająca w USA firma Uber zabiera im zarobek. 

Kluczowe autostrady wokół Paryża zostały zablokowane przez podpalone opony. 

Część samochodów przewrócono a w innych wybito szyby. 

Operator  Aeroports de Paris  lotnisk we francuskiej stolicy: Charles de 

Gaulle (CDG) i  Orly ostrzegł pasażerów, aby podróżowali pociągiem, 

informując, że „dostęp do dróg jest całkowicie zablokowany". 

Taksówkarze we Francji - którzy muszą zapłacić kilka tysięcy euro za 

licencję - informują, że tracą na skutek działalności UberPOP. 

Taksówkarze z licencją stracili pomiędzy 30% a 40% ze swoich dochodów w 

ciągu 2 lat na skutek rozwoju firmy UberPOP. 

UberPOP jest firmą świadczącą tanie przejazdy oferowane przez Uber, która 

kojarzy klientów i prywatnych kierowców, którzy oferują ceny niższe niż te 

oferowane przez tradycyjne firmy taksówkarzy oraz nawet usługi oferowane 

przez samą Uber. 

Zdaniem firmy Uber, która informuje, że ma milion klientów we Francji w tym 

250 000 jest klientami UberPOP. Firma Uber oferuje również usługi 

luksusowe, które nie są zakazane. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33267581 

http://lenta.ru/news/2015/06/26/uberparis/ 

 

 

Zanik religii na Zachodzie 

Atak premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona na islamskie przejawy 

ekstremizmu w tym miesiącu podczas konferencji poświęconej bezpieczeństwu w 

Słowacji zawierał konstatację, że ugrupowania takie jak Państwo Islamskie 

wierzą, iż „doktryna religijna" zatriumfuje nad rządami prawa". 

http://www.welt.de/politik/ausland/article143111480/Mann-bei-Anschlag-auf-Fabrik-in-Frankreich-enthauptet.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article143111480/Mann-bei-Anschlag-auf-Fabrik-in-Frankreich-enthauptet.html
http://www.bbc.com/news/world-europe-33267581
http://lenta.ru/news/2015/06/26/uberparis/
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Ta fraza odsłania to czego premier najprawdopodobniej nie miał zamiaru 

wskazać: a mianowicie podkreśla jak bardzo rola religii straciła znaczenie 

w życiu Brytyjczyków. 

W jednej ze swoich publikacji dziennikarz katolicki Damian Thompson 

spekuluje, że religia anglikańska zniknie w Wielkiej Brytanii w 2033 roku. 

Cytuje sondaże British Social Attitudes według, których liczba członków 

Kościoła Anglikańskiego spadła z 40% całej populacji w 1983 do 29% całej 

populacji w 2004 i do 17% ubiegłego roku. 

Spadek wiernych Kościoła Katolickiego jest mniejszy  - z 10% z całej 

populacji do 8% spośród całej populacji w tym samym okresie - ale D. 

Thompson uważa, że jest to spowodowane emigracją. 

Uważano, że w Stany Zjednoczone były dotąd odporne na taki rodzaj 

sekularyzacji ale sondaż opublikowany przez znajdujący się w Waszyngtonie 

Pew Foundation poddaje to w wątpliwość. 

Według niego odsetek Amerykanów, którzy uważają siebie za chrześcijan spadł 

z 78,4% do 70,6% w latach pomiędzy 2007-2014. 

 

Liczba chrześcijan na świecie 

 

Ameryka Pn. i Pd. 804 miliony 

Europa 565 milionów 

Afryka Subsaharyjska 516 milionów 

Azja - Ocean Spokojny 285 milionów 

Bliski-Wschód-Afryka Pn. 13 milionów 

ź:Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life, estimates for 2010 

 

Kontrastem jest to co się dzieje np. w Chinach gdzie zgodnie z badaniami 

Pew Foundation liczba chrześcijan osiągnęła 67 milionów w 2010 roku - mamy 

do czynienia z ogromnym wzrostem od 1 miliona, kiedy rozpoczęły się rządy 

komunistów w 1949 roku. 

Niektóre prognozy mówią, że Chiny będą największą populacją chrześcijańską 

na świecie (ok 250 milionów) do około 2030 roku, kiedy w tym samym czasie 

Kościół Anglikański, jeżeli trend się utrzyma znikanie zupełnie  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-33256561 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-33256561
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Rosja, Sąd Najwyższy obniżył karę Dzabrail Mahmudovowi - jednemu z zabójców 

Anny Politkowskiej 

Sprawozdawca  „Nowej gazety"  Anna Politkowskaja została zastrzelona przez 

Rustama Mahmuda w windzie swojego domu 7 października 2006 roku. 

Jako powód morderstwa uważa się brak akceptacji dla jej działań 

dziennikarskich jednak jak dotąd nie ustalono zleceniodawców morderstwa. 

(ź) 

http://lenta.ru/news/2015/06/26/politkovskayamurder/ 

 

 

Atak w Somali, Bojownicy z Al-Shabab „zabili 30 osób" w bazie wojskowej 

Unii Afrykańskiej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-33282778 

 

25.VI 

Rozmowy pomiędzy premierem Grecji Alexis Tsiprasem a wierzycielami w 

sprawie rozwiązania kryzysu finansowego zakończyły się bez porozumienia, 

informują źródła 

Ministrowie finansów strefy euro, którzy mieli sfinalizować negocjacje  

będą teraz rozmawiać na temat planu zaproponowanego przez wierzycieli. 

Minister Grecji Yanis Varoufakis  Yanis Varoufakis weźmie udział w 

spotkaniu, aby przedłożyć propozycje ze strony Grecji. 

Kraj ma zapłacić MFW 1,6 miliardów euro do następnego wtorku, ale umowa nie 

zostanie dotrzymana. 

Może to doprowadzić do sytuacji, w której Grecja opuści strefę euro i 

prawdopodobnymi skutkami dla reszty Europy oraz światowej gospodarki 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33265923 

 

 

http://lenta.ru/news/2015/06/26/politkovskayamurder/
http://www.bbc.com/news/world-africa-33282778
http://www.bbc.com/news/world-europe-33265923
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Bojownicy Państwa Islamskiego zaatakowali miasto Kobane, kilka miesięcy po 

tym jak zostali z niego wyparci 

W wyniku eksplozji dwóch bomb w samochodach pułapkach i starciach z 

kurdyjskimi obrońcami zginęło 30 osób i wile jest rannych. Bojownicy P 

zastrzelili innych 20 osób w pobliskim mieście informują działacze. 

PI doświadczyło ostatnio strat na skutek walk z bojownikami kurdyjskimi. 

Ale w innym ataku w czwartek zajęli część miasta położonego na pn-wschodzie 

Hasskeh. 

Bojownicy próbowali zająć Hasskeh, które jest około 270 km na wschód od 

Kobane od miesięcy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33266399 

http://www.dw.com/de/is-greift-erneut-kobane-an/a-18539887 

 

 

Byli doradcy prezydenta Baracka Obamy wyrazili swoje zaniepokojenie w 

sprawie rodzącego się porozumienia pomiędzy mocarstwami światowymi a Iranem 

w sprawie programu jądrowego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33269405 

 

 

Wiceprezydent Burundii Gervais Rufyikiri  opuścił kraj 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-33267428 

 

 

Roskosmos podpisał największy kontrakt na wystrzelenie zagranicznych  

sputników za pomocą  „Sojuza" 

(ź) 

http://www.interfax.ru/russia/449708 

 

24.VI 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33266399
http://www.dw.com/de/is-greift-erneut-kobane-an/a-18539887
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33269405
http://www.bbc.com/news/world-africa-33267428
http://www.interfax.ru/russia/449708
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Węgry zawiesiły kluczowy nakaz UE, aby zająć się osobami starającymi się o 

azyl, które na początku dostają się na terytorium kraju, aby następnie 

podróżować do innych   

Rzecznik rządu węgierskiego powiedział, że podjęto tą decyzję gdyż kraj 

jest zalewany przez nielegalnych emigrantów. 

Oświadczenie opublikowano kilka dni po tym jak Węgry zapowiedziały, że maja 

w planach postawienie ogrodzeń na granicy w celu zabezpieczenia się przed 

emigrantami. 

Władze kraju informują, że w tym roku granicę Węgier nielegalnie 

przekroczyło 60 000 ludzi. 

W okresie od stycznia do marca Węgry dostały wnioski od 32,810 osób 

starających się o azyl. Jest to drugi pod względem wielkości kraj w UE 

jeśli chodzi o liczbę azylantów po Niemczech. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33244800 

 

 

WikiLeaks informuje, że Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa (NSA) 

szpiegowała prezydenta Francji Jacques Chirac-a, Nicolasa Sarkozy i 

Francoisa Sarkozy 

Stany Zjednoczone jeszcze nie potwierdziły wiarygodności dokumentów podczas 

gdy F. Hollande wezwał zebranie rady bezpieczeństwa na środę. 

W 2013 roku NSA zostało oskarżone o szpiegowanie kanclerz Niemiec Angeli 

Merkel. 

We wtorek Wikileaks poinformowało, że rozpoczyna publikację plików pod 

nazwą "Espionnage Elysee" - w odniesieniu do określenie pałacu 

prezydenckiego. 

W tym miesiącu prezydent USA Barack Obama podpisał ustawę, która ogranicza 

możliwości rządu dotyczące gromadzenia danych telefonicznych Amerykanów. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/33248484 

 

 

  

Handel śmiercią jest lukratywny: Niemcy eksportują śmiercionośne uzbrojenie 

na kwoty rzędu miliardów euro 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33244800
http://www.bbc.com/news/33248484
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http://www.welt.de/politik/deutschland/article142972724/An-diese-

Staaten-liefert-Deutschland-Kriegswaffen.html 

 

 

 

DRL, Siły ukraińskie 10 razy naruszyły rozejm, nie ma ofiar w ludziach 

W ciągu minionych dni siły ukraińskie ostrzelały terytorium Donbasu przy 

pomocy 54 pocisków kalibru 82 i 120 mm poinformował zastępca naczelnika 

sztabu Samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Eduard Basulin 

3 czerwca siły ukraiński wznowiły ostrzał po swojej linii frontu. 

Ostrzelano kilka miast. Sztab ukraiński przyznał, że ich siły użyły 

przeciwko ochotnikom z Doniecka ciężkiej artylerii, która wcześniej była 

wycofana zgodnie z porozumieniem mińskim. E. Basulin poinformował, że siły 

ukraińskie w dalszym ciągu gromadzą ciężki sprzęt na granicy. 

(ź) 

http://ria.ru/world/20150624/1084738658.html 

 

 

Inni monarchowie zawczasu oddają swój tron swoim dzieciom. Ale nie królowa 

Elżbieta II. 

(ź) 

http://www.dw.com/de/queen-elizabeth-abdanken-niemals/a-18526386 

 

 

 

Rośnie presja, aby wycofać flagi konfederatów z USA po tym jak prawnicy z 

Karoliny Południowej wezwali do ich usunięcia z budynku stanowego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33244710 

 

 

Tysiące ludzi w stolicy Armenii - Erywaniu wzięły udział w kolejnych 

protestach przeciwko wzrostom cen prądu 

(ź) 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article142972724/An-diese-Staaten-liefert-Deutschland-Kriegswaffen.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article142972724/An-diese-Staaten-liefert-Deutschland-Kriegswaffen.html
http://ria.ru/world/20150624/1084738658.html
http://www.dw.com/de/queen-elizabeth-abdanken-niemals/a-18526386
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33244710
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33238070 

 

 

Pakistan, Liczba śmiertelnych ofiar fali upałów w prowincji Sindh na 

południu kraju wzrosła do 800, informują władze szpitali, gdzie ich 

kostnice są pełne ciał 

 

Jak ciało ludzkie reaguje na wysokie temperatury?  

 

Ciało ludzkie jest w stanie wytrzymać temperatury w zakresie 37-38 stopni 

Celsjusza. 

Jeśli temperatura wzrośnie do 39-40 stopni Celsjusza wtedy mięsnie dostają 

sygnał z mózgu, aby zwolnić pracę i zaczynamy odczuwać zmęczenie. 

Przy temperaturze rzędu 40-41 stopni Celsjusza następuje odczucie 

wyczerpania a powyżej 41 stopni Celsjusza ciało zaczyna ulegać procesom, 

które prowadzą do śmierci. 

Rozpoczynają się chemiczne oddziaływania, komórki wewnątrz organizmu 

ulegają degeneracji i pojawia się ryzyko uszkodzeń wielu narządów.   

Ciało traci nawet zdolność wydzielania potu gdyż krew przestaje dotleniać 

skórę co powoduje, że staje się ona zimna i lepka w odczuciu. 

Zawał serca - który może pojawić się podczas temperatury powyżej 40 stopni 

Celsjusza - wymaga specjalistycznej pomocy lekarskiej i jeśli jej zabraknie  

szanse ocalenia stają się bardzo małe. 

 

Istniej kilka kroków, które mogą przynieść ulgę i pomóc. Należą do nich: 

 

-Noszenie wilgotnej odzieży, która pomoże obniżyć temperaturę ciała 

-Wkładanie rąk do zimnej wody 

-Umieszczanie wiatraków obok okna dzięki czemu wypchną one powietrze z 

pomieszczenia, dzięki czemu będzie chłodniej 

-Noszenie luźniej odzieży 

-Branie letniego prysznica raczej niż zimnego 

-Chłodzenie przy pomocy wentylatora twarzy raczej niż innych części ciała 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-33251100 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33238070
http://www.bbc.com/news/world-asia-33251100
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Nigeria, Dziewczynka samobójczyni zabiła co najmniej 10 osób na pn-wsch 

kraju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-33250393 

 

 

Długotrwała epidemia wirusa Ebola w Gwinei opóźniła walkę z malarią, 

informują eksperci 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-33236292 

 

 

23.VI 

Przywódcy strefy euro mają nadzieję, że w najbliższych dniach uda się dojść 

do porozumienia w sprawie Grecji 

Grecja do końca miesiąca musi zapłacić 1,6 miliarda euro dla MFW. 

Zgodnie z założeniami porozumienia planuje się: 

- nałożenie nowych podatków na firmy i bogatych, 

- selektywny wzrost podatku VAT, 

- podniesienie dodatków do naliczanej pensji przez pracodawców 

- wycofanie się z dalszej redukcji wynagrodzenia dla sektora publicznego - 

tzw. „czerwone linie" dla rządu  Grecji 

Jeśli porozumienie zostanie osiągnięte wierzyciele przekażą kolejną transzę 

pomocy w wysokości 7,2 miliardy euro. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33234499 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-africa-33250393
http://www.bbc.com/news/health-33236292
http://www.bbc.com/news/world-europe-33234499
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Czy chcielibyśmy, aby lewicowy rząd federalny zajął się problemem Grecji? W 

wywiadzie wypowiada się Bodo Ramelow pierwszy przewodniczący Partii Die 

Linke na temat kryzysowego kursu i jego stosunku do Sahry Wagenknecht 

 (ź) 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/griechenland-bodo-ramelow-

im-interview-a-1040031.html 

 

 

Były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz powiedział, że akceptuje  do 

pewnego stopnia swoją odpowiedzialność za rozlew krwi, który doprowadził do 

jego obalenia w lutym 2014 roku 

 

Powiedział BBC, że nigdy nie rozkazywał, aby siły specjalne otworzyły 

ogień, ale przyznał, że nie zrobił wystarczająco wiele, aby zapobiec 

krwawym zajściom w Kijowie. 

„Ale członkowie sił specjalnych  wypełniali swoje obowiązki zgodnie z 

panującym prawem zgodnie z którym mogli użyć broni" - powiedział. 

Ponad 100 protestujących osób zginęło podczas starć na centralnym placu 

Kijowa, gdzie doszło do konfrontacji tłumów z policją, co trwało kilka 

miesięcy. 

W lutym 2014 roku W. Janukowycz przy pomocy sił specjalnych został 

ewakuowany do Rosji. 

Interpol umieścił W. Janukowycz na liście poszukiwanych, gdyż władze 

Ukrainy oskarżają go o malwersacje finansowe na kwoty wielu milionów 

dolarów 

Wiktor Janukowycz (ang) 

 

    July 1950 - born the son of a poor metalworker and nurse in eastern 

town of Yenakiyeve 

    Jailed twice for violent crimes in his youth 

    1970s - transport manager in Donetsk region in communist era 

    1997 - appointed Donetsk governor 

    2002 - appointed prime minister of independent Ukraine 

    2004 - elected president but ousted in Orange Revolution, as his 

election declared fraudulent 

    2006-2007 - serves as prime minister 

    2010 - wins presidential election fairly 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/griechenland-bodo-ramelow-im-interview-a-1040031.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/griechenland-bodo-ramelow-im-interview-a-1040031.html
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    February 2014 - flees Kiev amid huge anti-government protests 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33224138 

 

 

Siły kurdyjskie w północnej Syrii informują, że odbiły z rąk bojowników 

Państwa Islamskiego kluczową bazę wojskową na północ od miasta Raqqa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33234648 

 

 

 

Władze Australii informują, że wprowadzą zmiany w prawie, według których 

obywatele oskarżeni o działalność terrorystyczną o podwójnym obywatelstwie 

nie będą mogli wrócić do kraju  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-australia-33234825 

 

 

 

Japonia uczci siedemdziesiątą rocznicę zakończenia bitwy o Okinawę - 

jednego z najkrwawszych epizodów na Pacyfiku w czasie II wojny światowej, 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-33229432 

 

 

James Horner kompozytor, który napisał muzykę dla filmu „Titanic” zginął w 

Kalifornii w wypadku samolotu w wieku 61 lat 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-33235271 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33224138
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33234648
http://www.bbc.com/news/world-australia-33234825
http://www.bbc.com/news/world-asia-33229432
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-33235271
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Statek kosmiczny, który uczestniczy w europejskim programie obserwacyjnym o 

wartości wielu miliardów euro właśnie wszedł na orbitę Ziemi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-33229809 

 

22.VI 

Kryzys finansowy w Grecji: Przywódcy UE zbierają się w celu obycia 

ostatecznych rozmów 

W niedzielę premier Grecji Alexis Tsipras zaproponował nowe rozwiązania, 

które mają uchronić kraj przed niebezpieczeństwem niedotrzymania umowy     

z sprawie pożyczki z MFW. 

Grecja musi spłacić pożyczkę do końca czerwca. 

Trzej wierzyciele muszą się zgodzić na porozumienie z Gracją, aby rozmowy  

w poniedziałek mogły być kontynuowane. 

W niedzielę tysiące demonstrantów zebrało się w Atenach, aby wyrazić 

poparcie  dla lewicowego rządu, który doszedł do władzy obiecując wycofanie 

się z obietnic związanych z pomocą. 

Zadaniem rządu plan pomocy dla Grecji zrealizowany przez kredytodawców     

w postaci dwóch poprzednich transz pomocy doprowadził do obniżenia pensji  

i spowodował sytuację w której jeden na czterech Greków stracił pracę. 

Do wieców doszło również w Brukseli i Amsterdamie jak znak solidarności           

z mieszkańcami Gracji. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33220220 

http://www.dw.com/de/countdown-zum-eu-krisengipfel-die-lunte-

brennt/a-18530197 

 

 

Unia Europejska nałożyła sankcje przeciwko Rosji 

Rade UE w poniedziałek przyjęła formalne postanowienie o wydłużeniu 

obowiązujących ograniczeń do 31 stycznia 2016 roku 

Sankcje UE wprowadzają ograniczenia w związku z finansowaniem ważnych 

banków rosyjskich, zakazują eksportu zaawansowanych technologii związanych 

z energetyką a także sprzedaży uzbrojenia i niektórych towarów o 

przeznaczeniu wojennym. 

http://www.bbc.com/news/science-environment-33229809
http://www.bbc.com/news/world-europe-33220220
http://www.dw.com/de/countdown-zum-eu-krisengipfel-die-lunte-brennt/a-18530197
http://www.dw.com/de/countdown-zum-eu-krisengipfel-die-lunte-brennt/a-18530197
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(ź) 

http://www.interfax.ru/world/448859 

 

 

 

Afganistan, Talibowie zaatakowali parlament w Kabulu 

Policja próbuje ewakuować parlament, który ciągle jest obiektem ataku. 

Telewizja relacjonuje wydarzenia na bieżąco pokazując zdjęcia na których 

posłowie opuszczają budynek. 

Do ataku doszło w momencie rekomendacji nowego ministra obrony Massoom 

Stanekazi, którego musi zatwierdzić premier. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-33221051 

 

 

Trybunał w Indonezji odrzucił ostatnią apelację obywatela narodowości 

francuskiej, na którym ciąży wyrok śmierci za przestępstwo związane           

z narkotykami 

Serge Atlaoui został uznany za winnego w 2007 roku za przewożenie 250 kg 

środków halucynogennych i  ok 140 kg amfetaminy. 

Francja zajmuje bardzo silne stanowisko przeciwko karze śmierci i prezydent 

kraju F. Holland ostrzegł władze Indonezji przed konsekwencjami jeśli S. 

Atlaoui zostanie stracony. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-33220239 

 

 

 

Niemiecki trybunał zamierza wystąpić o ekstradycję do Egiptu o dziennikarza 

z kanału al-Jazzera. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33219589 

 

http://www.interfax.ru/world/448859
http://www.bbc.com/news/world-asia-33221051
http://www.bbc.com/news/world-asia-33220239
http://www.bbc.com/news/world-europe-33219589
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W jaki sposób Indie zmieniły język angielski? 

(ź) 

http://www.bbc.com/culture/story/20150619-how-india-changed-english 

 

 

15 czerwiec (poniedziałek) – 21 czerwiec (niedziela) 2015 

 

21.VI 

Kryzys w Grecji: Szefowa banku określa, że brak porozumienia byłby 

szaleństwem 

Grecki premier Alexis Tsipras spotka się z przywódcami 18 krajów strefy 

euro na szczycie w Brukseli. 

Louka Katseli prez Banku Narodowego Grcji powiedziała BBC, że nie ma 

zagrożenia, że w bankach nagle zabraknie pieniędzy. Ale dodała, że sytuacja 

była poważna  i bez porozumienia mogła by się stać bardzo ciężka. 

Jej ocena sytuacji pojawiła się po tym jak A. Tsipras zaproponował 

propozycję porozumienia podczas rozmowy z kanclerz Niemiec A. Merkel, 

prezydentem Francji F. Hollandem i przewodniczącym Komisji Europejskiej 

J.C. Junckerem 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-33215482 

 

 

Dyplomaci UE – „Nie mamy żadnych nowych propozycji" 

(ź) 

http://www.welt.de/wirtschaft/article142560102/EU-Diplomaten-Wir-haben-

keinen-neuen-Vorschlag.html 

 

 

Papież Franciszek modli się przed Całunem turyńskim 

http://www.bbc.com/culture/story/20150619-how-india-changed-english
http://www.bbc.com/news/business-33215482
http://www.welt.de/wirtschaft/article142560102/EU-Diplomaten-Wir-haben-keinen-neuen-Vorschlag.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article142560102/EU-Diplomaten-Wir-haben-keinen-neuen-Vorschlag.html
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Papież zatrzymał się przed całunem i modlił się w ciszy przez kilka minut. 

W niedzielę przewodniczył modlitwie w katedrze turyńskiej, która stała się 

częścią wystawy gdzie całun został udostępniony zwiedzającym. 

Sądzi się, że na lnianym płótnie znajduje się wizerunek Jezusa Chrystusa a 

niektórzy chrześcijanie są przekonani, że został on zawinięty w całun po 

swojej śmierci na krzyżu. Sceptycy wskazując na datowanie metodą węglową 

uważają, że pochodzi on z okresu ok 1300 roku i jest średniowiecznym 

falsyfikatem. 

Całun jest wystawiany przez 2 miesiące po pięcioletniej przerwie 

4,4 m całun będzie udostępniony do 24 czerwca. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33214681 

 

 

Bojownicy Państwa Islamskiego podłożyli miny oraz materiały wybuchowe wokół 

ruin starożytnego miasta Palmyra, informują przedstawiciele grupy, która 

obserwuje wojnę w Syrii 

Działacze powiedzieli, że nie jest jasne czy bojownicy PI podłożyli bomby, 

aby zniszczyć ruiny czy, aby zabezpieczyć teren od strony syryjskich sił 

rządowych. 

Bojownicy zajęli miasto, które jest jednym z najważniejszych pod względem 

historycznym miejsc na Środkowym Wschodzie w maju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33216305 

 

 

Sankcje nałożone na Rosję odbijają się na ich twórcach i nie mogą być w 

pełni skuteczne, tak jak wszystko można kupić w pozostałych krajach, 

powiedział podczas wywiadu udzielonego magazynowi Financial Times szef 

administracji prezydenta Rosyjskiej Federacji Sergey Ivanov 

(ź) 

http://ria.ru/economy/20150621/1080141726.html 

 

 

USA-Południowa Karolina, Setki ludzi tłumnie przybyło do afro- 

amerykańskiego kościoła w którym dziewięcioro parafian zostało zbitych po 

tym jak został on ponownie otwarty 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33214681
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33216305
http://ria.ru/economy/20150621/1080141726.html
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33214205 

 

 

Grupa somalijskich dżihadystów al-Shabab przeprowadziła atak przy użyciu 

samochodu pułapki w stolicy w Mogadiszu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-33214675 

 

 

Stephen Hawking jest najlepiej rozpoznawanym naukowcem obecnych czasów. 

Jego życia fascynowała ludzi od wielu dziesiątków lat, czego kulminacją był 

film - zdobywca Oscara, w którym przedstawiono jego życia pt. „Teoria 

Wszystkiego". 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33216305 

 

20.VI 

Minister Grecji zapowiedział przedstawienie nowych propozycji, które 

zostaną przedłożone kredytodawcom tuż przed szczytem rozmów zaplanowanych 

na poniedziałek 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33210144 

 

 

Syn Osama ben Ladena poprosił USA o akt zgonu swego ojca, informuje portal 

Wikileaks 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33210157 

 

Ofiary, których intymne zdjęcia będą mogły być wyszukane w Internecie mogą 

żądać od Google, aby usuną je z ich wyników wyszukiwania 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33214205
http://www.bbc.com/news/world-africa-33214675
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33216305
http://www.bbc.com/news/world-europe-33210144
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33210157
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(ź) 

http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/33210500/google-takes-steps-to-crack-

down-on-revenge-porn 

 

Planeta Ziemia weszła w nowy okres zagłady, zgodnie z badaniami trzech 

amerykańskich uniwersytetów i ludzie mogą być pierwszymi jego ofiarami 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-33209548 

 

 

19.VI 

Rosną obawy o kondycję greckich banków po informacjach, że ich klienci 

wycofali z nich miliardy Euro w minionym tygodniu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-33195732 

 

 

W kościołach w Stanach Zjednoczonych odbywają się modlitwy po zabiciu 

dziewięciu osób w historycznym kościele afro-amerykańskim w Charleston w 

Południowej Karolinie  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33195111 

 

 

Dania, w Wyborach powszechnych partie opozycyjne pokonały rządzącą koalicję  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33171549 

 

 

Wznowiono debatę w sprawie starożytnego szkieletu znanego jako  Kennewick 

Man 

http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/33210500/google-takes-steps-to-crack-down-on-revenge-porn
http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/33210500/google-takes-steps-to-crack-down-on-revenge-porn
http://www.bbc.com/news/science-environment-33209548
http://www.bbc.com/news/business-33195732
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33195111
http://www.bbc.com/news/world-europe-33171549
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-33170655 

 

W jaki sposób na Całunie Turyńskim pojawił się obraz człowieka? 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-33164668 

 

18.VI 

Dziewięcioro ludzi zginęło w strzelaninie w historycznym kościele afro-

amerykańskim w Charleston w USA w stanie Carolina, informują władze 

Szef policji  Gregory Mullen  poinformował, że osiem osób zostało zabitych 

w środku Kościoła Emanuel African Mthodist w środę wieczorem, natomiast 

kolejna osoba zmarła chwilę później. 

Policja poszukuje białego w wieku około 20 lat. Pośród zabitych był pastor 

kościoła a jednocześnie senator Clementa Pinckney. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33179019 

 

 

Grecja ma „polityczny i moralny obowiązek: osiągnąć porozumienie z 

krydytodawcami w sprawie kryzysu dotyczącego zadłużenia" powiedział 

minister finansów: Yanis Varoufakis 

Poinformował, że spotkanie w czwartek z ministrami finansów strefy euro nie 

przyniosło natychmiastowego porozumienia . 

W zamian za większą pomoc finansową kredytodawcy oczekują dalszych reform 

od Grecji. 

Jednak Syriza sprzeciwia się tym żądaniom. 

W środę centralny bank Grecji ostrzegł, że kraj jest „na drodze wielkich 

wyrzeczeń" zmierzających do niedotrzymania umowy i wyjścia ze strefy euro 

jak i Unii Europejskiej. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-33177021 

 

http://www.bbc.com/news/science-environment-33170655
http://www.bbc.com/news/magazine-33164668
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33179019
http://www.bbc.com/news/business-33177021
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Mieszkańcy Danii głosują w wyborach powszechnych 

Centrolewicowa koalicja premiera Hell Thorning-Schmidt i centro prawicowa 

partia opozycji kierowana przez byłego premiera Lokke Rasmussena mają 

podobną ilość swoich zwolenników. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33171549 

 

 

 

Liczba osób rozproszonych na skutek wojen, konfliktów bądź prześladowania 

osiągnęła rekordowo wysoką wartość prawie 60 milionów na świcie w 2014 

roku, czytamy w raporcie ONZ 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-33178035 

 

 

Mleko ludzkie, które jest kupowane online przez fetyszystów, osoby budujące 

masę mięśniową i osoby chorujące na raka jest niebezpieczne dla zdrowia, 

informują naukowcy brytyjscy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-33135103 

 

 

17.VI 

Korea Północna informuje o największej suszy w stuleciu, istnieją obawy czy 

nie zabraknie żywności 

Poprzedni na skutek głodu w latach 90-tych zmarło w kraju setki tysięcy 

ludzi. 

Obecna susza nie powinna mieć tak tragicznych konsekwencji ponieważ 

ostatnio przeprowadzono szereg reform rolnych, informują korespondenci. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33171549
http://www.bbc.com/news/world-33178035
http://www.bbc.com/news/health-33135103
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Zdaniem przedstawicieli Światowego Programu ds. Żywności przy ONZ ( United 

Nations World Food Programme) Korea regularnie ma problemy z brakiem 

żywności i obecnie około jedna trzecia dzieci w kraju jest niedożywiona. 

W ubiegłym roku w kraju zanotowano najniższe opady od 30 lat. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-33160768 

 

 

 

Co najmniej 16 osób w tym 13 dzieci zostało zabitych kiedy syryjskie siły 

powietrzne zbombardowały miasto w prowincji Deraa we wtorek, informują 

działacze 

Zabici szli do szkoły w Ghariyah poinformowali mieszkańcy lokalni Syrian 

Observatory for Human Rights. 

Władze Syrii nie skomentowały raportów na temat ataku. 

Ponad 230 000 mieszkańców kraju zmarło w wyniku trwającej wojny domowej, 

którą rozpoczęły antyrządowe protesty w marcu 2011 roku. 

Bojownicy syryjscy odnieśli zwycięstwa w minionych tygodniach walcząc 

przeciwko siłom rządowym w prowincji Deraa, która stała się miejscem 

wybuchu protestów przeciwko rządom prezydenta Bashar al-Assada cztery lata 

temu. 

 

Miasto Ghariyah leży blisko wschodniej granicy prowincji Deraa niedaleko od 

miejsca, w którym znajduje się baza wojskowa, którą rebelianci przejęli od 

sił rządowych tydzień temu. 

Tymczasem we wtorek przedstawiciele ONZ oskarżyli rząd Syrii o używanie 

broni chemicznej w postaci bomb beczułkowych. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33159343 

 

 

 

Jean-Claude Juncker oskarżył rząd grecki o wprowadzanie w błąd wyborców 

kiedy Alexis Tsipras powiedział, że jej kredytodawcy próbują „poniżać" kraj 

Przewodniczący Komisji Europejskiej powiedział, że rząd nie powiedział 

prawdy o propozycjach pomocy finansowej. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-33160768
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33159343
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„Oskarżam Greków [za opowiadanie] rzeczy greckiemu społeczeństwu, które są 

niespójne z tym co powiedziałem greckiemu premierowi" powiedział J.C. 

Juncker. 

A. Tsipras powiedział, że kredytodawcy chcieli podnieść VAT na prąd 

elektryczny. 

Inni greccy ministrowie skrytykowali sugestie aby ponieść podatek na 

lekarstwa. 

Jednak J.C. Juncker powiedział: „Nie jestem za tym i premier wie o tym...w 

sprawie podniesienia VAT-u na lekarstwa i prąd elektryczny. To byłby duży 

błąd". 

A. Tsipras powiedział we wtorek, że UE i Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

chcieli cięć w pensjach i podniesienia podatków aby „poniżyć nie tylko 

grecki rząd ...ale poniżyć wszystkich ludzi” 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-33146018 

 

 

 

Rząd Hong Kongu debatuje nad wprowadzeniem kontrowersyjnego pakietu reform 

tuż przed głosowaniem, które ma się odbyć w tym tygodniu  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-33159341 

 

 

Global Peace Index: 180 000 zabitych i 50 milionów opuściło swoje domy 

(ź) 

http://www.dw.de/global-peace-index-180000-tote-und-50-millionen-

fl%C3%BCchtlinge-weltweit/a-18521686 

 

 

Prywatni kredytodawcy nazwali spisanie długów Ukrainy  „nieprawidłową 

drogą" 

(ź) 

http://www.interfax.ru/business/447927 

http://www.bbc.com/news/business-33146018
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-33159341
http://www.dw.de/global-peace-index-180000-tote-und-50-millionen-fl%C3%BCchtlinge-weltweit/a-18521686
http://www.dw.de/global-peace-index-180000-tote-und-50-millionen-fl%C3%BCchtlinge-weltweit/a-18521686
http://www.interfax.ru/business/447927
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16.VI 

Chiny „wkrótce" ukończą serię projektów mających na celu utworzenie 

sztucznych wysp, poinformowało ministerstwo spraw zagranicznych 

Stany Zjednoczone wraz z innymi krajami regionu utrzymują, że Chiny tworzą 

sztuczne wyspy, aby wykorzystać je jako bazy wojskowe. 

Zdaniem ministerstwa Chin są one tworzone w celach obronnych, ale również 

dla marynarki w celach poszukiwawczych i ratunkowych oraz badawczych. 

Chiny mają roszczenia do większości akwenu Morza Południowochińskiego. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-33144751 

 

Papież Franciszek wzywa do podjęcia szybkich działań aby chronić ziemię i 

walczyć z globalnym ociepleniem, jak wynika z przecieków dotyczących 

papieskiej encykliki 

Dokument - opublikowany przez włoski magazyn L'Espresso - wskazuje, że 

globalne ocieplenie jest ściśle powiązane z ludzkim działaniem oraz 

intensywnym wzrostem spalania paliw kopalnych. 

Ostateczna wersja dokumentu ukaże się w czwartek tak jak to planowano. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33144573 

 

 

Prezydent Francji Francois Hollande powiedział, że jest „niewiele czasu", 

aby powstrzymać Grecję przed opuszczeniem strefy euro 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-33132591 

 

 

Kurdyjski bojownicy w Syrii poinformowali, że przejęli kontrolę nad miastem 

Tal Abyad znajdującym się w rękach Państwa Islamskiego odcinając główną 

drogę komunikacji dla wsparcia grupy dżihadystów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-33144751
http://www.bbc.com/news/world-europe-33144573
http://www.bbc.com/news/business-33132591
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33132809 

 

 

Emigranci na Morzu Śródziemnym: UE będzie dyskutować na temat liczby 

emigrantów, którą mają przyjąć państwa wspólnoty 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33144575 

 

 

Rok po deklaracji przez Abu Bakra al-Baghdadi powstania kalifatu, Państwo 

Islamskie pozostaje silne pomimo tysięcy ataków powietrznych organizowanych 

przez Stany Zjednoczone i ich sprzymierzeńców 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33133070 

 

 

Filipiny, Grupa bojowników The Moro Islamic Liberation Front przekazała 

swoją pierwszą część uzbrojenia jako część rozpoczętego procesu pokojowego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-33144749 

 

 

Al-Kaida potwierdziła, że lider jego odgałęzienia na Półwyspie Arabskim 

Nasser al-Wuhayshi został zabity na skutek ataku przeprowadzonego przy 

użyciu amerykańskiego drona w Jemenie  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33143259 

 

 

John Tefft, (ambasador USA w Rosji): obywatele kraju doświadczają trudności 

nie tylko z powodu sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone 

(ź) 

http://ria.ru/world/20150616/1072505386.html 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33132809
http://www.bbc.com/news/world-europe-33144575
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33133070
http://www.bbc.com/news/world-asia-33144749
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33143259
http://ria.ru/world/20150616/1072505386.html
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Płyty tektoniczne spychają Mount Everest na północny wschód. Ale silne 

wstrząsy w kwietniu przejściowo odwróciły ten proces 

(ź) 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/mount-everest-bewegt-sich-

bei-erdbeben-zurueck-a-1038993.html 

 

Na konferencji E3 zapowiedziano  ukazanie się na rynku gry Star Wars 

Battlefront (17 października) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/technology-33143735 

 

15.VI 

Kolejna runda rozmów pomiędzy Grecją a UE w Brukseli zakończyła się 

niepowodzeniem 

Rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że w niedzielę poczyniono 

postępy, ale pozostało „szereg luk" do uzupełnienia. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-33125801 

 

 

Kolejny pacjent zmarł w Korei Południowej w związku zarażeniem wirusem 

MERS, w wyniku liczba ofiar sięgnęła 16 

Według władz obecność wirusa stwierdzono u 150 osób w Korei Południowej 

Tymczasem w Słowacji zbadano Koreańczyka z podejrzeniem zakażenia. Pomimo 

tego, że wynik jest negatywny pozostanie w kwarantannie w celu dalszego 

badania 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-33130353 

 

 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/mount-everest-bewegt-sich-bei-erdbeben-zurueck-a-1038993.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/mount-everest-bewegt-sich-bei-erdbeben-zurueck-a-1038993.html
http://www.bbc.com/news/technology-33143735
http://www.bbc.com/news/business-33125801
http://www.bbc.com/news/world-asia-33130353
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Główny bojownik islamski, który wydał rozkaz zniszczenia rozdzielni gazu w 

Algierii dwa lata temu został zabity w ataku lotniczym sił amerykańskich w 

Libii, informują władze kraju 

Mokhtar Belmokhtar oraz inni bojownicy zostali zabici podczas nalotu w 

mieście Ajdabiya. Stany Zjednoczone potwierdzają, że Belmokhtar był celem 

ale nie potwierdziły jego śmierci. 

M. Belmokhtar był jednym ze starszych członków Al-Kaidy w Islamic Maghred 

(AQIM), ale opuścił ugrupowanie i stworzył własną bojówkę. 

Zwrócono na niego uwagę podczas ataku na rozdzielnię  gazu w Algierii w 

2013 roku kiedy wzięto około 800 zakładników a 40 zostało zabitych w 

większości obcokrajowców w tym sześciu Brytyjczyków i trzech Amerykanów. 

W Libii obecnie panuje chaos od czasu obalenia Maummara Kaddafiego w 2011 

roku. Uznawany za granicą parlament odbywa sesje w Tobruku. 

Drugi parlament zdominowany przez islamistów - General Nationa Congress 

znajduje się 1000 km dalej w Trypolisie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33129838 

 

 

Tysiące mieszkańców Syrii ucieka przed Państwem Islamskim do Turcji 

Na tureckiej przejściu granicznym w niedzielę  w mieści Akcakale doszło do 

dramatycznych scen. 

Tysiące Syryjczyków uciekały przed gwałtownymi walkami o miasto Tal Abjad 

na granicy z Turcją. 

Tureckie służby bezpieczeństwa powstrzymały ich przed przekroczeniem 

granicy przy pomocy armatek wodnych i strzałów ostrzegawczych odpędzając 

ich od siebie. 

Wieczorem jednak ostatecznie przekroczyli granicę w liczbie 13 tysięcy jak 

podają źródła tureckie. 

(ź) 

http://www.welt.de/politik/ausland/article142462632/Tausende-Syrer-

entkommen-dem-IS-in-die-Tuerkei.html 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/tal-abyad-tuerkei-draengt-

syrische-fluechtlinge-zurueck-a-1038743.html 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33129838
http://www.welt.de/politik/ausland/article142462632/Tausende-Syrer-entkommen-dem-IS-in-die-Tuerkei.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article142462632/Tausende-Syrer-entkommen-dem-IS-in-die-Tuerkei.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/tal-abyad-tuerkei-draengt-syrische-fluechtlinge-zurueck-a-1038743.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/tal-abyad-tuerkei-draengt-syrische-fluechtlinge-zurueck-a-1038743.html
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Podczas trwania operacji specjalnej w ciągu minionej doby siły afgańskie 

zabiły prawie 100 bojowników 

(ź) 

http://ria.ru/world/20150615/1070073461.html 

 

 

Historyczne miejsca i obiekty w Nepalu powtórnie otwarte po trzęsieniu 

ziemi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-33130231 

 

 

Królowa brytyjska i członkowie rodziny królewskiej przybędą na wydarzenia 

upamiętniające 800-lecie ustanowienia Magna Carta 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-33126723 

 

8 czerwiec (poniedziałek) – 14 czerwiec (niedziela) 2015 

 

14.VI 

USA, Mężczyzna podejrzany o atak na komendę główną policji w Dallas przy 

użyciu broni i materiałów wybuchowych „załamał się" na skutek presji, 

poinformował jego ojciec 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33124563 

 

 

Szpital w Korei Południowej "jest źródłem wielu przypadków tzw. Wschodniego 

Syndromu Zaburzeń w Oddychaniu (Middle East Respiratory Syndrome)  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-33125659 

 

http://ria.ru/world/20150615/1070073461.html
http://www.bbc.com/news/world-asia-33130231
http://www.bbc.com/news/uk-33126723
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33124563
http://www.bbc.com/news/world-asia-33125659
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Władze Pakistanu cofnęły decyzję w sprawie zamknięcia oddziału fundacji 

Save the Children (Ratujmy dzieci) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-33126864 

 

 

 

Brytyjscy szpiedzy zostali „przeniesieni po tym kiedy odczytano pliki 

Edwarda Snowdena" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-33125068 

 

 

Trybunał w Republice Południowej Afryki wydał tymczasowy nakaz zatrzymania 

sudańskiego przywódcy Omara al-Bashira, na którym ciążą oskarżenia 

popełnienia zbrodni wojennych od czasu opuszczenia kraju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-33125728 

 

 

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) informuje, że jej statek przystosowany 

do lądowaniu na kometach - Philae działa  i miał kontakt z Ziemią 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-33126885 

 

13.VI 

Hakerzy powiązani z Chinami zdobyli wrażliwe dane dotyczące amerykańskiego 

personelu wywiadowczego i wojskowego, podają źródła amerykańskie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33120405 

http://www.bbc.com/news/world-asia-33126864
http://www.bbc.com/news/uk-33125068
http://www.bbc.com/news/world-africa-33125728
http://www.bbc.com/news/science-environment-33126885
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33120405
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Afganistan, Talibańscy bojownicy zaatakowali policyjne punkty kontrolne w 

południowej prowincji Helmand zabijając co najmniej 20 policjantów, podają 

źródła 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-33121055 

 

 

Pojawienie się przypadków zachorowań na tzw. Wschodni Syndrom Zaburzeń w 

Oddychaniu (Middle East Respiratory Syndrome) w Południowej Korei jest 

„masowe i złożone" oraz przewiduje się kolejne zachorowania, informują 

eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-33120991 

 

 

USA, Główna komenda policji w Dallas została zaatakowana przez bandytę, 

który otworzył ogień a następnie uciekł opancerzonym pojazdem 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33121180 

 

 

Prezydent Rosji W. Putin i Turcji R. Erdogan potwierdzili plan osiągnięcia 

wzajemnej wymiany gospodarczej na poziomie 100 mld dolarów 

(ź) 

http://ria.ru/economy/20150613/1069819231.html 

 

 

Przejście graniczne pomiędzy Strefą Gazy a Egiptem w Rafah znowu zostało 

otwarte 

(ź) 

http://www.dw.de/grenz%C3%BCbergang-rafah-erstmals-wieder-ge%C3%B6ffnet/a-

18515517 

http://www.bbc.com/news/world-asia-33121055
http://www.bbc.com/news/world-asia-33120991
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33121180
http://ria.ru/economy/20150613/1069819231.html
http://www.dw.de/grenz%C3%BCbergang-rafah-erstmals-wieder-ge%C3%B6ffnet/a-18515517
http://www.dw.de/grenz%C3%BCbergang-rafah-erstmals-wieder-ge%C3%B6ffnet/a-18515517
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Śmiertelnie groźna ryba: Posiłek po spożyciu, którego można zachorować na 

raka wątroby 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-33095945 

 

12.VI 

Francuska prokuratura zapowiedziała przeprowadzenie wstępnego śledztwa czy 

oskarżenia w związku z zabiciem pasażerów powinno dotyczyć Germawings 

Dokładnie nie jest jasne kto może być postawiony w stan oskarżenia. 

Podczas wypadku w marcu wszyscy ze 150 pasażerów, głównie z Hiszpanii i 

Niemiec  zginęli. 

Prokurator z Marsylii Brice Robin powiedział, że "nie ma wątpliwości", że 

jeden z pilotów Andreas Lubitz świadomie doprowadził do rozbicia samolotu 

Airbus A320 we Francuskich Alpach. 

W środę trumny 16 niemieckich uczniów i 2 nauczycieli zabitych w 

katastrofie przywieziono do miasta Haltern. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33098797 

 

 

Władze Pakistanu nakazały fundacji Save the Children (Ratujmy dzieci), aby 

opuściła kraj, organizację pozarządową oskarżono o działalność 

„antypakistańską" 

Policja zapieczętowała jej biura w Islambadzie a jej zagranicznemu 

personelowi dano 14 dni na opuszczenie kraju. 

Władze fundacji zapowiedziały, że są „protestują przeciwko” temu działaniu. 

Wcześniej Pakistan uznała, że fundacja miał udził w fałszywym programie 

szczepień wykorzystanym przez CIA aby śledzić Osamę Bin Ladena. 

Fundacja zawsze zaprzeczała, że była powiązana z CIA albo pakistańskim 

lekarzem Shakil Afridi, który odpowiadał za program. 

Jako odpowiedź na oskarżenia fundacja wycofała swój zagraniczny personel 18 

miesięcy temu. 

Obecnie zatrudnia 1200 Pakistańczyków, którzy uczestniczą w projektach 

związanych ze zdrowiem, edukacją i dystrybucją żywności informują 

przedstawiciele fundacji. 

http://www.bbc.com/news/health-33095945
http://www.bbc.com/news/world-europe-33098797
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Save the children, która działa na całym świecie była obecna w Pakistanie 

ponad 30 lat. 

Pakistański rząd nie podał oficjalnego wyjaśnienie decyzji.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-33105128 

 

Niemcy wycofały się ze śledztwa w sprawie domniemanego podsłuchu telefonu 

kanclerz Niemiec Angeli Merkel przez amerykańską agencję National Security 

Agency (NAS) 

Harald Range prokurator federalny powiedział, że NSA nie dostarczyły 

wyraźnych dowodów aby usprawiedliwić działanie zgodne z prawem. 

Doniesienia o podsłuchu dokonywanym przez NSA wyszły na jaw  kiedy Edward 

Snowden ujawnił inwigilację prowadzoną przez służby amerykańskie w 2013 

roku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33106044 

 

 

Wojsko izraelskie oczyściło z zarzutów dotyczących nieodpowiedniego 

działania swoich żołnierzy w związku ze śmiercią 4 Palestyńskich chłopców w 

ataku na Strefę Gazy w czasie wojny w 2014 roku 

Poinformowało, że chłopcy zabici w ataku rakietowym na plaży zostali 

omyłkowo uznani za bojowników przygotowujących atak na siły izraelskie. 

W owym czasie incydent spotkał się z powszechnym potępieniem. 

Do wydarzenia doszło na początku 50-dniowej wojny pomiędzy Izraelem a 

bojownikami z Gazy, która trwała od lipca do drugiej połowy sierpnia. 

W konflikcie zginęło co najmniej 2189 Palestyńczyków w tym 1486 cywilów,(wg 

ONZ) 

Po stronie Izraela 67 żołnierzy oraz 6 cywilów. 

Czterej chłopcy Ahed Atef Bakr i Zakaria Ahed Bakr, obaj 10 l.,  Mohamed 

Ramez Bakr 9 l.  i Ismail Mohamed Bakr 11 l. zostali zabici w podwójnym 

ataku rakietowym 16 lipca. 

Przedstawiciele Izraelskich Sił Zbrojnych (Israel Defense Force) 

poinformowali, ze zamykają również  dwie sprawy: w jednej gdzie w wyniku 

ataku rakietowego na 2 budynki zginęło 22 Palestyńczyków i drugiej gdzie 

wydano rozkaz przeprowadzenia dochodzenia w związku z atakiem na kawiarnie 

w Gazie w wyniku czego zginęło 9 osób. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-33105128
http://www.bbc.com/news/world-europe-33106044
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Tymczasem Rada Praw Człowieka przy ONZ (UN Human Rights Council) 

poinformowała, że wkrótce zostanie wydany raport dotyczący wojny w 2014 

roku.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33106578 

 

Wiceprezydent komitetu Rady Federacji ds. międzynarodowych Andrey Klimov - 

mówi o kolejnej fazie zaostrzenia stosunków pomiędzy Rosją a Zachodem 

(ź) 

http://izvestia.ru/news/587536 

 

Grecja: Jeszcze jedna szansa 

(ź) 

http://www.dw.de/griechenland-noch-eine-letzte-chance/a-18514814 

 

 

Poczta dla Kanclerza: Zgodnie z informacjami, które posiada Spiegel w 

minionym okresie Helmut Kohl dostał kilka listów od Władymira Putina.  

(ź) 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-krise-wladimir-putin-

schrieb-altkanzler-helmut-kohl-a-1038489.html 

 

Czterech turystów którzy pozowali nago na świętej górze w Malezji zostali 

uznani za winnych popełnienia przestępstwa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-england-derbyshire-33105999 

 

11.IV 

Premier Australii Tony Abbot przekonywał kraje azjatyckie, aby przyłączyły 

się do walki z dżihadystami gdyż jego zdaniem Państwo Islamskie ma szerokie 

ambicje dotyczące zdobytych terytoriów 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33106578
http://izvestia.ru/news/587536
http://www.dw.de/griechenland-noch-eine-letzte-chance/a-18514814
http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-krise-wladimir-putin-schrieb-altkanzler-helmut-kohl-a-1038489.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-krise-wladimir-putin-schrieb-altkanzler-helmut-kohl-a-1038489.html
http://www.bbc.com/news/uk-england-derbyshire-33105999
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NA konferencji w Sydney poświęconej zwalczaniu propagandzie terrorystycznej 

powiedział, że PI stanowi kult śmierci z daleko sięgającymi mackami 

Australia informuje, że ponad 100 obywateli walczy z grupami dżihadystów w 

Syrii i Iraku.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-australia-33089970 

 

 

Premier Francji informuje, że zapłaci 2500 euro za zabranie swoich dzieci 

na kontrowersyjny przelot na finał Ligii Mistrzów w Berlinie 

Manuel Valls znalazł się pod presją po tym kiedy rządowym odrzutowcem 

Falcon poleciał z dwoma synami na mecz w niedzielę. 

Premier tłumaczy, że to była podróż oficjalna na której miał przedyskutować 

kwestii mistrzostw Euro 2016, których Francja będzie gospodarzem. 

Wyjaśnił, że pomimo wszystko była to kwestia wrażliwa co do odbioru przez 

obywateli i zgodził się zapłacić za swoich synów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33091864 

 

 

Żołnierze ONZ regularnie wymieniają towary w zamian za seks z ludźmi w 

krajach, w których mają nieść pomoc, informuje raport ONZ 

W dokumencie biura ONZ Internal Oversight Services (OIOS) czytamy, że setki 

kobiet z Haiti i Liberii zmuszone głodem i biedą godziły się na seks w 

zamian za towary oferowane prze żołnierzy. 

Płacono im gotówką, biżuterią, telefonami komórkowymi i innymi rzeczami. 

 

Raport informuje o 480 takich nadużyciach w latach 2008-13. 

W jednej trzeciej przypadków były zaangażowane dzieci. 

Obecnie w różnych krajach na świecie jest rozmieszczonych 125 000 żołnierzy 

ONZ 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-33089662 

Protestujący przez ambasadą Federacji Rosyjskiej w Charkowie rozchodzą się 

http://www.bbc.com/news/world-australia-33089970
http://www.bbc.com/news/world-europe-33091864
http://www.bbc.com/news/world-33089662
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(ź) 

http://ria.ru/world/20150611/1069563011.html 

 

 

W Niemczech wykolejone dzieci są pozostawiane samym sobie (20 000 rocznie) 

(ź) 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article142319113/Deutschland-

laesst-seine-Crash-Kids-durch-alle-Raster-fallen.html 

 

 

Drapacz chmur, który został zbudowany w ciągu 19 dni 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-3cca82c0-af80-4c3a-8a79-

84fda5015115 

 

10.VI 

Skandal w Polsce w związku z przeciekiem treści rozmów: trzej ministrowie i 

marszałek sejmu ustępują ze stanowiska 

Marszałek Radek Sikorski oraz trzej ministrowie: zdrowia, skarbu i sportu 

powiedzieli, że muszą poddać się do dymisji dla dobra rządzącej partii 

Platformy Obywatelskiej. 

Do rezygnacji ministrów dochodzi cztery miesiące przed wyborami 

parlamentarnymi kiedy popularność premier Ewy Kopcz spada. 

Rozmowy urzędników, w czasie których omawiano sprawy prywatne oraz 

planowane awanse w latach 2013-14 zostały potajemnie nagrane w warszawskich 

restauracjach. 

Treść przecieków opublikował magazyn Wpros co rozgniewało wielu Polaków. 

Chociaż podsłuch, w celu zdobycia informacji jest w Polsce zakazany to 

kilka serii nagrań bardzo silnie uderzyło w polski rząd. 

„Tak długo jak będę premierem nie pozwolę na to, aby rozgrywać polityczne 

gry w związku z nagraniami" powiedziała pani premier Ewa Kopacz w środę. 

W jednej ze swoich zarejestrowanych w tajemnicy rozmów R. Sikorski, który 

był wtedy ministrem spraw zagranicznych - nazwał premiera Wilkiej Brytanii 

Davida Camerona jako osobę "niekompetentną" w związku z jego działaniami 

dotyczącymi Unii Europejskiej. 

http://ria.ru/world/20150611/1069563011.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article142319113/Deutschland-laesst-seine-Crash-Kids-durch-alle-Raster-fallen.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article142319113/Deutschland-laesst-seine-Crash-Kids-durch-alle-Raster-fallen.html
http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-3cca82c0-af80-4c3a-8a79-84fda5015115
http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-3cca82c0-af80-4c3a-8a79-84fda5015115
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R. Sikorski w podsłuchanej rozmowie opisuje sojusz Polski ze Stanami 

Zjednoczonymi jako „bezwartościowy". 

Używając wulgarnego języka, porównał uległość Polski wobec USA do seksu 

oralnego. Ostrzegł również, że takie stanowisko może doprowadzić do 

„konfliktu z Niemcami i Rosją". 

Nie zaprzeczył, że użył takich słów. 

W innym nagraniu, wtedy minister spraw wewnętrznych Bartlomiej Sienkiewicz 

wystąpił z prośbą do szefa Centralnego Banku Polski, że jeśli rząd zostanie 

ponownie wybrany wtedy będzie to korzystne dla gospodarki. 

Zgodnie z polskim prawem Bank Centralny musi pozostać niezależny od 

polityki. 

Skandal doprowadził do bardzo kłopotliwej sytuacji dla Platformy 

Obywatelskiej, ale większość ministrów zachowała swoje stanowiska informuje 

Adam Easton z BBC. 

Pani premier podjęła decyzję, że każdy, kto brał udział w skandalu musi 

odejść  jeśli chce mieć szansę na powtórny wybór w październiku, dodaje. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33089659 

 

Szczątki 44 ofiar wypadku lotniczego Germanwings w Alpach przybyły do 

Duesseldorfu gdzie zostaną przekazane rodzinom 

Lufhansa wysłała trumny samolotem transportowym w wtorek z Marsylii. 

Jeden z dwóch pilotów Andreas Lubitz prawdopodobnie rozbił samolot Airbus 

A320 w Alpach Francuskich zabijając 150 osób. 

Szczątki pozostałych osób zostaną wysłane do rodzin w ciągu najbliższych 

tygodni. Na pokładzie samolotu byli pasażerowie z 18 krajów w tym 

Australii, Argentyny i Japonii ale w większości byli narodowości 

hiszpańskiej albo niemieckiej. 

Transport niektórych ciał został odłożony w ubiegłym tygodniu z powodu 

błędów formalnych w aktach zgonu we Francji. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33072037 

 

  

Córka zamordowanego polityka opozycji Borisa Nemtsova oskarżyła pro-

kremlowskie media o rozsiewania  propagandy nienawiści i powiedział, że 

opuściła Rosję aby żyć na wygnaniu 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33089659
http://www.bbc.com/news/world-europe-33072037
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Zhann Nemtsova powiedział BBC, że grożono jej i to jest jeden z powodów jej 

wyjazdu z kraju. 

B. Nemtsov główny krytyk Kremla został zastrzelony w Moskwie w lutym. 

Aresztowano pięciu podejrzanych w związku z zabójstwem, wszyscy pochodzę z 

rosyjskiej Republiki Czeczeni. Jednak w prowadzonym śledztwie nie ustalono 

kto odpowiada za morderstwo a jeden z podejrzanych powiedział, że został 

zmuszony do złożenia zeznań. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33061448 

 

 

Parlamentarzyści w ogromnej większości popierają referendum w sprawie 

członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej 

Głos, który pojawił się po pierwszej debacie w sprawie referendum oznacza, 

że droga legislacyjna wchodzi w kolejną fazę i teraz miał się wypowiedzieć 

parlament. 

Minister spraw zagranicznych Pilip Hammond powiedział, że przez "jedno 

pokolenie" 

Wielka Brytania nie mogła się wypowiedzieć na temat miejsca Zjednoczonego 

Królestwa w Europie i teraz jej obywatele muszą „ostatecznie zadecydować". 

W parlamencie 544 głosów było za referendum a 53 przeciw. 

Konserwatyści i Partia Pracy (Labour) wspierają referendum, ale SNP jest 

przeciwko. 

Ustawa, która teraz jest na etapie drugiego czytania trafi następnie do 

komisji poselskiej i ma przed sobą jeszcze kilka etapów, aby stać się 

rawomocną.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-33067157 

 

 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy udzieli pożyczki Ukrainie bez porozumienia 

z kredytodawcami 

(ź) 

http://www.interfax.ru/business/446738 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33061448
http://www.bbc.com/news/uk-politics-33067157
http://www.interfax.ru/business/446738
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Prezydent W. Putin kazał czekać papieżowi Franciszkowi na swoje przybycie 

(ź) 

http://www.welt.de/politik/ausland/article142299211/Putin-laesst-Papst-

Franziskus-warten.html 

 

9.VI 

Rzadki materiał filmowy pochodzący z drugiego pod względem wielkości miasta 

irackiego Mosulu pokazuje w jaki sposób bojownicy Państwa Islamskiego 

sprawują władzę nad jego mieszkańcami, rok po tym od kiedy miasto wpadło w 

ich ręce 

Nakręcone w tajemnicy wideo uzyskane przez dziennikarza z BBC pokazuje 

wysadzone meczety, opuszczone szkoły oraz kobiety, które muszą chodzić w 

odzieży zasłaniającej całkowicie ich ciało. 

Mieszkańcy informują, że żyją w lęku o to, że zostaną ukarania zgodnie z 

ekstremalną interpretacją prawa islamskiego. 

Opisują również przygotowania bojowników na oczekiwaną ofensywę sił 

rządowych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32831854 

http://www.welt.de/politik/ausland/article142163555/Wichtige-Rolle-

der-Frauen-im-IS-Terrornetzwerk.html [Rola kobiet wojowniczek w 

Państwie Islamskim] 

 

Kanclerz Niemiec Angela Merkel ostrzegła, że kończy się czas na zwarcie 

porozumienia, które umożliwi pozostanie Grecji w eurostrefie 

Przemawiając po zakończeniu szczytu G7 w Niemczech powiedziała, że Europa 

pokaże solidarność ale tylko wtedy gdy Grecja "przedstawi propozycje i 

wdroży reformy". 

Innymi ważnymi tematami poruszonymi podczas szczytu były zmiany 

klimatyczne, zwalczanie terroryzmu oraz wojna na Ukrainie. 

Spotkanie odbyło się w malowniczym hotelu Schloss Elmau w Alpach w Bawarii 

i wzięli w nim udział przywódcy: Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, 

Francji, Kanady i Włoch 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-33044766 

 

http://www.welt.de/politik/ausland/article142299211/Putin-laesst-Papst-Franziskus-warten.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article142299211/Putin-laesst-Papst-Franziskus-warten.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32831854
http://www.welt.de/politik/ausland/article142163555/Wichtige-Rolle-der-Frauen-im-IS-Terrornetzwerk.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article142163555/Wichtige-Rolle-der-Frauen-im-IS-Terrornetzwerk.html
http://www.bbc.com/news/world-33044766
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HSBC, największy bank europejski planuje zwolnić 8000 ludzi w Wielkiej 

Brytanii, aby zredukować koszty oraz uprościć świadczenie swoich usług 

Bank zatrudnia 48000 pracowników w Zjednoczonym Królestwie i będzie 

przeprowadzał cięcia w zarówno w sprzedaży jak i w sferze operacji 

bankowych. 

Zostanie zredukowanych 25000 stanowisk co oznacza 10% wszystkich 

zatrudnionych osób tj. 266 000. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-33058957 

 

Wojsko amerykańskie tymczasowo wyłączyło swoją stronę internetową po ataku 

hakerskim 

Zdaniem jego przedstawicieli za atakiem stoi Syryjska armia elektroniczna 

(The Syrian Electronic Army), która wspiera prezydenta Bashar al-Asada 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33058755 

 

Kryzys w związku z FIFA, Rosja i Katar mogły zostać zmuszone do zapłacenia 

łapówek, aby w ich krajach mogły się odbyć mistrzostwa świata w piłce 

nożnej, sugeruje były specjalny doradca Seppa Blattera  

(ź) 

http://www.bbc.com/sport/0/football/33044932 

Lawrow: Kijów nie przestrzega porozumień zawartych w układzie Mińsk-2 

(ź) 

http://ria.ru/world/20150609/1069113008.html 

8.VI 

Turecka partia AK stoi przed wyzwaniem polegającym na sformowaniem rządu po 

tym kiedy utraciła swoją większość w wyborach powszechnych po raz pierwszy 

od 13 lat 

Obecnie uzyskała 41% głosów mniej niż w 2011 roku kiedy zdobyła prawie 50%. 

Pro kurdyjska HDP przekroczyła 10% próg uzyskując po raz pierwszy miejsca 

dla swoich przedstawicieli w tureckim parlamencie. 

Drugą partią, która uzyskała najlepszy wynik zdobywając 25% głosów to 

Republican People's Party (CHP). 

http://www.bbc.com/news/business-33058957
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33058755
http://www.bbc.com/sport/0/football/33044932
http://ria.ru/world/20150609/1069113008.html
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Wynik wyborów jest niekorzystny dla prezydenta Recep Tayyip Erdogana i jego 

planów wzmocnienia władzy prezydenckiej 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33043812 

 

 

 

Emisja gazów cieplarnianych produkowanych przez Chiny może zacząć maleć w 

ciągu 10 lat czytamy w raporcie z London School of Economics 

Dojdzie do tego pięć lat wcześniej niż się spodziewano co będzie sprzyjać 

podejmowaniu dalszych wysiłków w celu ochrony klimatu. 

Może to być spowodowane na skutek skoncentrowaniu się państwa na 

odnawialnych źródłach energii. Chiny są światowym potentatem jeśli chodzi o 

inwestycje w energię pochodzącą z wiatru i słońca. 

Dokonuje także zamiany starych zakładów bazujących na węglu na nowsze. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-33040965 

 

Kijów oskarżył ochotników o wykorzystywanie artylerii 122 mm i czołgów 

(ź)  

http://www.interfax.ru/446266 

 

 

Komentarz: Wiele małych kroków dla lepszego świata 

(ź) 

http://www.dw.de/kommentar-viele-kleine-schritte-f%C3%BCr-eine-bessere-

welt/a-18503597 

1 czerwiec (poniedziałek) – 7 czerwiec (niedziela) 2015 

7.VI 

Szczyt G7: B.Obama i A. Merkel zdecydowani w sprawie sankcji w stosunku do 

Rosji 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33043812
http://www.bbc.com/news/science-environment-33040965
http://www.interfax.ru/446266
http://www.dw.de/kommentar-viele-kleine-schritte-f%C3%BCr-eine-bessere-welt/a-18503597
http://www.dw.de/kommentar-viele-kleine-schritte-f%C3%BCr-eine-bessere-welt/a-18503597
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-33038788 

http://ria.ru/world/20150607/1068686907.html 

 

 

Grecki premier Alexis Tsipras  nie przedłożył alternatywnego rozwiązania w 

związku z kryzysem w Gracji tak jak „obiecał" 

Powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-33039360 

 

Kryzys w Jemenie, Na skutek ataków powietrznych siła Arabi Saudyjskiej 

zginęło 44 osoby w Sana 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33036136 

 

Mieszkańcy Turcji zagłosowali w wyborach powszechnych, ich wynik przesądzi 

czy rządząca partia dokona zmiany konstytucji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33035456 

 

6.VI 

Prezydent W. Putin mówi, aby Zachód nie obawiał się Rosji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33034844 

 

 

Kryzys w Jemenie: Siły Arabii Saudyjskiej zestrzeliły pocisk typu Scud 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33033842 

http://www.bbc.com/news/world-33038788
http://ria.ru/world/20150607/1068686907.html
http://www.bbc.com/news/business-33039360
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33036136
http://www.bbc.com/news/world-europe-33035456
http://www.bbc.com/news/world-europe-33034844
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33033842
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Nigdy więcej wojny powiedział papież podczas wizyty w Bośni 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33033866 

 

 

 

Katastrofa statku na rzece Jangcy, 396 osób poniosło śmierć 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-33033492 

 

 

Dawid Cameron, Skandal w FIFA musi spowodować, że korupcja zostanie ukarana 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-33025225 

 

 

Bangladesz i Indie podpisały historyczne porozumienie w celu uproszczenia 

procedur wymiany przygranicznych terenów i swobodnego przepływu ich 

ludności 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-33033342 

 

5.VI 

Chińscy hakerzy są podejrzani o dokonanie „masowego włamania" do 

amerykańskich zasobów danych pracowników rządowych 

W czwartek Biuro Zarządzania Personelem (The Office of Personnel 

Management) potwierdziło, że sprawa dotyczy prawie czterech milionów 

obecnych i byłych pracowników. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33033866
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-33033492
http://www.bbc.com/news/uk-politics-33025225
http://www.bbc.com/news/world-asia-33033342
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Włamanie może potencjalnie dotknąć każdą agencję federalną, informują 

władze. 

Chińska ambasada w Waszyngtonie ostrzegła przed „pochopnym wyciąganiem 

wniosków" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33017310 

 

Chińscy ratownicy wydobyli statek, który przewrócił się do góry dnem na 

rzece Jangcy w wyniku czego zginęło ponad 400 osób 

Eastern Star miał wypadek w poniedziałek w czasie burzy. 

Tylko 14 z 456 pasażerów i członków załogi ocalało - to największa 

katastrofa w ciągu minionych 60 lat. 

Po wydobyciu i odwróceniu statku ekipa ratunkowa w Jianii w prowincji Hubei 

przeszuka 150 kabin w celu znalezienia ciał. 

Następnym etapem ma być całkowite podniesienie statku ponad poziom wody w 

celu dalszych poszukiwań. 

Jak dotąd odnaleziono 97 ciał, cześć wydobyto po wycięciu trzech otworów w 

odwróconym kadłubie. 

Miejsca następnie zaspawano, aby statek nie zatonął podczas odwracania go. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-33011557 

 

 

Około 175 osób zginęło w pożarze, który wybuchł na stacji benzynowej w 

stolicy Ghany Accra, informują władze. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-33003673 

 

 

W jaki sposób Państwo Islamskie dąży do wywołania wojny pomiędzy sektami 

religijnymi w Arabii Saudyjskiej (pisze Fran Gardner z BBC) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32993720 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33017310
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-33011557
http://www.bbc.com/news/world-africa-33003673
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32993720
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Zdaniem amerykańskich naukowców nowe dowody świadczące o tym, że globalne 

ocieplenie „zwolniło" są pełne wątpliwości 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-33006179 

 

4.VI 

Przedstawiciele Grecji poinformowali Międzynarodowy Fundusz Walutowy, że 

będzie zwłoka z zapłaceniem 300 mln euro, do czego miało dojść w piątek i 

że wszystkie płatności zostaną uregulowane łącznie w czerwcu 

Ateny mają zapłacić 1,5 mld euro do 30 czerwca, który równocześnie jest 

datą kiedy Grecji zostanie udzielone kolejne wsparcie finansowe 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33009034 

 

Prezydent Petro Poroshenko powiedział w parlamencie ukraińskim, że armia 

musi przygotować się na obronę przeciwko możliwej „pełnej inwazji" ze 

strony Rosji, na skutek ostatniego wzmożenia walk na wschodzie Ukrainy 

Rosja zaprzecza, że jest zaangażowana militarnie, ale P. Poroshenko 

powiedział, że 9000 jej żołnierzy bierze udział w walkach. 

Międzynarodowi obserwatorzy z OSCE powiedzieli, że przed i w czasie walk 

wokół Maryinki zauważyli dużą ilość ciężkiego uzbrojenia jadącego w 

kierunku linie rozdzielającej obie strony na terytorium kontrolowanym przez 

rebeliantów. 

Ich zdaniem w środę w kierunku Doniecka artyleria wystrzeliła 100 razy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33003237 

http://ria.ru/world/20150604/1068245946.html 

 

Były wiceprzewodniczący FIFA Jack Warner powiedział w telewizyjnym 

wystąpieniu, że powie wszystko co  wie na temat korupcji pośród członków 

organizacji piłki nożnej 

Jest jedną z 14 osób oskarżonych przez USA o korupcję w FIFA. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-33006179
http://www.bbc.com/news/world-europe-33009034
http://www.bbc.com/news/world-europe-33003237
http://ria.ru/world/20150604/1068245946.html
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http://www.bbc.com/news/world-latin-america-33002674 

 

Stany Zjednoczone są ponownie gotowe do współpracy z Nigerią w sprawie 

walki z ugrupowaniem Boko Haram 

(ź) 

http://ria.ru/world/20150604/1068247936.html 

 

3.IV 

Jest coraz mniejsza nadzieja, że uda się uratować kogokolwiek ze statku, 

który odwrócił się do góry dnem na chińskiej rzece Jangcy 

Eastern Star z 465 osobami na pokładzie głównie starszymi przewrócił się w 

poniedziałek w nocy podczas złej pogody. 

Do tej pory potwierdzono śmierć 18 osób, informują media, a 14 zostało 

uratowanych - niektórzy byli uwięzieni w kadłubie.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-32987573 

 

Pomiędzy siłami ukraińskimi a separatystami we wschodniej Ukrainie doszło 

do wymiany ognia 

Starcia, w których użyto ciężkiej artylerii i czołgów mają miejsce w 

miejscowościach: 

Maryinka i Krasnohorivka, które znajdują się poza zajętym przez rebeliantów 

Donieckiem 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32988499 

 

Przewodniczący FIFA Sepp Blatter jest przesłuchiwany przez władze USA jako 

potencjalny oskarżony w sprawie korupcyjnej dotyczącej światowej 

organizacji piłki nożnej, informują amerykańskie media 

Widomość pojawiła się kilka godzin po tym jak S. Blatter zapowiedział, że 

ustępuje ze stanowiska. 

Prokuratura amerykańska wszczęła śledztwo w ubiegłym tygodniu po 

aresztowaniu siedmiu przedstawicieli FIFA w Szwajcarii, spośród 14 

oskarżonych. 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-33002674
http://ria.ru/world/20150604/1068247936.html
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-32987573
http://www.bbc.com/news/world-europe-32988499
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Dwa dni po aresztowaniach S. Blatter został wybrany przewodniczącym FIFA. 

Zapowiadając swoją rezygnację S. Blatter 79 l. wezwał do przygotowania 

nadzwyczajnego kongresu „tak szybko jak to możliwe", aby wybrać nowego 

przewodniczącego. 

Szwajcar, który był przewodniczącym FIA od 1998 r. powiedział, że „Następny 

zwyczajny kongres FIFA odbędzie się 13 maja 2016 roku w Mexico City. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32986950 

 

 

Grecki premier Alexis Tsipras przybędzie do Brukseli gdzie zostanie mu 

zaprezentowany nowy plan, który ma rozwiązać kryzys grecki związany z 

nieuregulowaną spłatą długów  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32987562 

 

Ostrzeżenia w związku z rosnącym zagrożeniem cyber atakiem ze strony 

Państwa Islamskiego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/technology-32982609 

 

 

Wielki Zderzacz Hadronów wytyczy nową drogę we współczesnej fizyce 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-32976838 

 

 

2.VI 

Chiński statek przewrócił się na rzece Jangcy  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-32969861 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32986950
http://www.bbc.com/news/world-europe-32987562
http://www.bbc.com/news/technology-32982609
http://www.bbc.com/news/science-environment-32976838
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-32969861
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Premier Grecji A. Tsipras ma „realistyczną" propozycję osiągnięcia 

porozumienia w sprawie spłacenia długu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-32970661 

 

 

Iracka koalicja odnosi zwycięstwa w walce z Państwem Islamskim, informują 

Amerykanie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32962870 

 

 

 

Rosyjskie samoloty przelatują w  pobliżu amerykańskich okrętów wojennych 

pływających po Morzu Czarnym 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32969336 

 

 

Prawda na temat słoni 

(ź) 

http://www.bbc.com/earth/story/20150601-the-truth-about-elephants 

 

1.VI 

Prawne klauzule dla amerykańskich agencji szpiegowskich pozwalających na 

zbieranie danych telefonicznych wygasły ponieważ nie doszło do zgody wśród 

senatorów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32955048 

http://www.bbc.com/news/business-32970661
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32962870
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32969336
http://www.bbc.com/earth/story/20150601-the-truth-about-elephants
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32955048
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Konflikt w związku z Państwem Islamskim: Były szef CIA Petraeus przekonuje 

władze Iraku, aby zaczęły używać polityki, aby odnieść zwycięstwo 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32950900 

 

 

Solar Impulse: Pogoda stanowi zagrożenie podczas przekraczania Pacyfiku  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32955067 

 

Ukraińcy prowadzą ostrzał Doniecka informują przedstawiciele Wspólnego 

Centrum Koordynacji i Kontroli (SCKK)  

(ź) 

http://ria.ru/world/20150601/1067636139.html 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32950900
http://www.bbc.com/news/world-asia-32955067
http://ria.ru/world/20150601/1067636139.html

