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40      wybory prezydenckie w Nigerii 

39       Atak na Garissa University College w Kenii 

37      Grecja domaga się odszkodowania od Niemiec 

32        Egipski sąd utrzymał woroki śmierci przeciwko BM 

31         Planowane spotkanie USA Kuba 

28       Hilary Clinton rozpoczyna kampanię prezydencką w USA 

27        Kryzys w Jemenie: plany wprowadzenia embargo na broń 

26        USA ekshumują marynarzy z Pearl Harbour 

26       Na M. Śródziemnym utonęło 400 emigrantów 

25      Śmierć Olega Kalashnikov w Kijowie 

24       Nasi przodkowie byli kanibalami 

21       Bojownicy z PI publikują wideo z kolejną egzekucją 

20       Na M. Śródziemnym utonęło około 800 emigrantów 

19    Polska żąda przeprosin za słowa szefa FBI 
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18       Premier Korei Pd. ogłasza swoją dymisję 

16     Wybuch wulkanu Cabuco w Chile 

15     Brazylijski Petrobras winny korupcji 

13    Podpisanie układu ekonomicznego Rosja - Argentyna 

11  Trzęsienie ziemi w Nepalu 

9  Wybory prezydenckie na Cyprze  

3     Awaria rakiety Progress 

29 kwiecień (środa) – 30 kwiecień (czwartek) 2015 

 

30.IV 

W częściach rolniczych Nepalu narasta frustracja z powodu braku potrzebnej 

pomocy, która wciąż tutaj nie dociera 

Niektórzy z ocalałych poinformowali BBC, że nie dostali ani żywności anie 

lekarstw. 

ONZ zaapelowało o pomoc w wysokości 415 mln dolarów w ciagu najbliższych 

trzech miesięcy. 

Władze poinformowały, że według najnowszych szacunków na skutek wstrząsów 

zginęło ponad 5500 ludzi i rannych zostało co najmniej 11 000 osób. 

Tymczasem w jednym z budynków w Kathamndu został znaleziony żywy chłopiec. 

Zdaniem ONZ skutkami trzęsienia zostało dotkniętych ponad 8 mln ludzi i 

około 70 000 domów zostało zniszczonych. 

W Kathmandu w środę doszło do starć protestujących z policją na skutek 

oskarżeń o brak transportu oraz opóźnień w dostarczaniu pomocy. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32522398 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32522398
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W kilku miastach amerykańskich trwają protesty w związku ze śmiercią 

Freddie Graya, który zmarł na  skutek odniesionych ran w policyjnym 

areszcie  

Kilkaset osób zgromadziło się na Union Square w Nowym Jorku, gdzie policja 

aresztował co najmniej 60 osób. 

Do protestów dochodzi również w Washington DC, Bostonie i Mineapolis. 

Amerykański Departament Sprawiedliwości wszczął śledztwo w sprawie śmierci  

F. Graya, u którego doszło do poważnych obrażeń kręgosłupa po aresztowaniu 

przez policję. 

Po jego pogrzebie w poniedziałek wybuchły zamieszki, w czasie których 

doszło do podpaleń i plądrowania sklepów. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32525182 

 

 

Biura Międzynarodowej Komisji ds. Pomocy (International Rescue Committee 

(IRC)) we wschodniej Ukrainie zostały zamknięte przez prorosyjskich 

separatystów, którzy oskarżyli ich  pracowników o szpiegowanie 

Personel pracujący dla organizacji zajmującej się udzielaniem pomocy został 

na krótko zatrzymany kiedy do ich biura w znajdującym się w rękach 

rebeliantów Doniecku wtargnęli uzbrojeni zamaskowani ludzie. 

Część pracowników wysłano następnie autokarem do Kijowa. 

IRC, którego szefem jest były brytyjski minister spraw zagranicznych  David 

Miliband nie skomentowało jeszcze tego zdarzenia. 

Tymczasem Rosja skrytykowała prezydenta Francji F. Hollande'a i kanclerz 

Niemiec A. Merkel za ich decyzję w sprawie bojkotu parady ku uczczenia 

zwycięstwa w II wojnie światowej 9 maja 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32526595 

 

 

Rosyjski statek dostarczający zaopatrzenie do Międzynarodowej Stacji 

Kosmicznej (ISS) nie jest kontrolowany i spadnie na Ziemię, informują 

władze 

Bezzałogowy transportowiec wystartował z Kazachstanu we wtorek, ale 

stracono z nim kontakt w chwilę później. 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32525182
http://www.bbc.com/news/world-europe-32526595
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Rosyjska agencja informuje, że Progress M-27M znajduje się w tym momencie 

na orbicie. 

Według Interfax Progress prawdopodobnie wejdzie w atmosfer w ciągu 

najbliższych godzin jeśli nie uda się przywrócić łączności, ale istnieje 

możliwość że dojdzie do tego pomiędzy 7 a 11 dniem maja. 

Inne kapsuły w tym jedna w minionym roku spłonęła i rozpadła się w czasie 

wejścia w atmosferę nie zagrażając ludzkiej populacji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32517447 

 

 

Błąd w jednej z aplikacji na iPada dla pilotów spowodował, że dziesiątki 

samolotów American Airlines nie wystartowały 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/technology-32513066 

 

 

 

Sekretarz Generalny Ban Ki-moon wyraził „głęboki żal" w związku z 

przeprowadzeniem przez Indonezję egzekucji 8 osób skazanych za handel 

narkotykami 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32527586 

 

 

 

Rysownik z magazynu Charlie Hebdo „Luz", który zaprojektował okładkę pisma, 

które ukazało się po atakach w Paryżu, poinformował, że już więcej nie 

będzie rysował proroka Mahometa 

Kiedy dwóch zamaskowanych napastników wtargnęło do biura Charlie Hebdo 7 

stycznia zginęło 12 osób  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32520563 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32517447
http://www.bbc.com/news/technology-32513066
http://www.bbc.com/news/world-asia-32527586
http://www.bbc.com/news/world-europe-32520563
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Wietnam obchodzi 40 rocznicę zakończenia wojny, w czasie której odbędzie 

się parada wojskowa przejeżdżająca przez ulice miasta Ho Chi Minh  

 

30 kwietnia 1975 roku miasto, które wtedy nazywano Sajgonem i było 

jednocześnie stolicą Południowego Wietnamu zostało zajęte przez 

komunistyczne oddziały z Północy. 

Zwycięstwo Północy zakończyło wojnę, w której zginęło co najmniej 3 miliony 

Wietnamczyków i 58 000 żołnierzy amerykańskich. 

W następnym roku doszło do zjednoczenia Wietnamu. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32527645 

 

 

Czym jest tak naprawdę praca modelki? 

(ź) 

http://www.bbc.com/capital/story/20150429-behind-the-glitz-and-

glamour 

 

29.IV 

Trzęsienie ziemi w Nepalu: pomoc zaczyna docierać  do odległych rejonów w 

kraju, ale wielu ludzi pozostaje bez jedzenia i wody 

W wyniku wstrząsów o sile 7,8 zginęło ponad 5000 ludzi. 

Tysiące ludzi ustawiają się w kolejce do autobusów aby opuścić stolicę 

Kathmandu. 

Skutki trzęsienia, obsunięcia ziemi oraz poważne zniszczenie infrastruktury 

komplikują niesienie pomocy  w jednym z najbiedniejszych krajów Azji. 

Według ONZ ponad 8 milionów ludzi z 39 prowincji zostało dotkniętych przez 

trzęsienie. Ponad 10 000 zostało rannych. 

Brakuje żywności, wody i prądu. 

We wtorek nepalsko-francuska ekipa ratunkowa wyciągnęła 28-letniego 

mężczyznę z zawalonego bloku w Kathmandu po tym jak spędził on 80 godzin 

uwięziony w pokoju z trzema zabitymi osobami. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32527645
http://www.bbc.com/capital/story/20150429-behind-the-glitz-and-glamour
http://www.bbc.com/capital/story/20150429-behind-the-glitz-and-glamour
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32507783 

 

Zdjęcia po trzęsieniu ziemi: Obóz alpinistów pod Mont Everestem po 

przejściu lawiny 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32492250 

 

Przedstawiciele armii Nigerii informują, że uratowali 200 dziewcząt  i 93 

kobiety z terenu gdzie działają bojownicy Boko Haram 

Jednak nie ma wśród nich uczennic porwanych ze szkoły w Chibok w kwietniu 

2014. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32506942 

 

 

Australia wycofała swojego ambasadora z Indonezji po tym jak dwóch 

Australijczyków zostało straconych w związku z oskarżeniem o przemyt 

narkotyków 

Andrew Chan i Myuran Sukumaran znaleźli się pośród 8 osób z kilku krajów, 

które zostały rozstrzelane po północy w środę na wyspie Nusakambangan gdzie 

znajduje się więzienia. 

Rząd Brazylii wyraził „głębokie oburzenie" po egzekucji jednego z jej 

obywateli Rodrigo Gularte. 

Ale egzekucja kobiety z Filipin została odwołana w ostatniej minucie. 

Australia prowadziła długą dyplomatyczną kampanię aby ocalić A. Chana i M. 

Sukumarna, którzy zostali skazani w 2006 za przewodzenie grupie 

australijskich handlarzy heroiną zwanych jako Bali Nine. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32508722 

 

 

22 kwiecień (środa) – 28 kwiecień (wtorek) 2015 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32507783
http://www.bbc.com/news/world-asia-32492250
http://www.bbc.com/news/world-africa-32506942
http://www.bbc.com/news/world-asia-32508722
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28.IV 

Watykańska Akademia Nauki będzie przekonywać chrześcijan do podjęcia 

działania w związku ze zmianami klimatycznymi ponieważ zagrażają one 

ludziom biednym na świecie 

W następnym miesiącu papież ma opublikować encyklikę, oficjalny dokument 

związany z niebezpieczeństwami towarzyszącymi ocieplaniu się klimatu. 

Wśród konserwatywnych katolików w USA może to zostać uznane za 

kontrowersyjne gdyż wielu uważa, że zmiany klimatu odbywają się w sposób 

całkowicie naturalny. 

Ale biskup Marcelo Sanchez Sondoro, który stoi na czele Akademii powiedział 

BBC News, że chrześcijanie są zobligowani do chronienia ziemi i biednych - 

co oznacza obowiązek podjęcia działań zmierzających ochronie klimatu. 

Watykańska konferencja „Chrońmy Ziemię, Szanujmy Ludzkość" odbywa się w 

Akademii w ogrodach za Bazyliką Św. Piotra. 

Bierze w niej udział 20 przywódców religijnych, 20 pracowników naukowych i 

20 naukowców w tym zdobywca nagrody Nobla w dziedzinie chemii 

atmosferycznej Paul Crutzen oraz były przewodniczący Royal Society Lord 

Rees. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-32487874 

 

 

Trzęsienie ziemi w Nepalu: Dotknęło 8 mln osób poinformowało ONZ 

Do kraju zaczęła napływać pomoc , ale w dalszym ciągu są ogromne potrzeby  

w tym dostawy żywności dla 1,4 miliona potrzebujących informuje ONZ 

Liczba ofiar wzrosła do 4310 i z prawie 8000 osobami rannymi informują 

władze 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32492232 

 

 

Władze miasta w Baltimore ogłosiły stan wyjątkowy na skutek wybuchu 

gwałtownych protestów związanych ze śmiercią Afroamerykanina, który został 

ranny w areszcie policyjnym 

Freddie Gray, l. 25 zmarł 19 kwietnia po tygodniu przebywania w śpiączce. 

Departament sprawiedliwości bada sprawę dokładnie gdzie i kiedy doszło do 

obrażeń, które doprowadziły do zgonu. 

http://www.bbc.com/news/science-environment-32487874
http://www.bbc.com/news/world-asia-32492232
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Zatrzymano 6 policjantów, którzy brali udział w sprawie. 

W poniedziałek po pogrzebie F. Graya doszło do starć z policją 

Do protestów doszło rok po tym jak w stanie Missouri biały policjant 

zastrzelił nieuzbrojonego Afroamerykanina Miachaela Browna 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32490250 

 

Co najmniej 44 Palestyńczyków zostało zabitych na skutek „działań 

izraelskich" gdy ci schronili się w 7 szkołach należących do ONZ w czasie 

ostatniej letniej wojny w Gazie, poinformowało ONZ 

Poinformowano również, że trzy nie używane szkoło ONZ były używane przez 

palestyńskich bojowników do przechowywania broni i w dwóch przypadkach 

najprawdopodobniej strzelano z tych budynków. 

W 50-dniowym konflikcie zginęło ponad 2260 osób. 

Co najmniej 2189 było Palestyńczykami w tym 1486 cywilów według danych ONZ. 

Po stronie Izraela zginęło 67 żołnierzy i 6 cywilów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32479271 

 

 

Rosja pokazała czołg nowej generacji nazwany Armata T-14 tuż przed 

obchodami Dnia Zwycięstwa 9 maja 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32478937 

 

 

Mogą istnieć dwie oddzielne epidemie otyłości u dzieci - jedna wśród 

niemowląt a druga u nastolatków  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-32489357 

 

27.IV 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32490250
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32479271
http://www.bbc.com/news/world-europe-32478937
http://www.bbc.com/news/health-32489357
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Co najmniej 3326 osób zginęło na skutek trzęsienia ziemi, które nawiedziło 

Nepal w niedzielę informują władze 

Ponad 6500 osób zostało rannych według Narodowego Centrum Spraw Kryzysowych 

(National Emergency Operation Centre) 

Dziesiątki ludzi zostały zabite w sąsiednich Chinach i Indii. 

Tysiące spędziło drugą noc poza domami po trzęsieniu ziemi o sile 7,8. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32475030 

 

 

Obraz wideo na którym widać moment zajścia lawiny pod Mont Everest 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32474951 

 

 

Prorosyjscy motocykliście nie zostali wpuszczeni do Polski 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32486298 

 

 

Mustafa Akinci wygrał wybory prezydenckie na Cyprze 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32476509 

 

Wulkan w Chile Calbuco uspokoił się, ale pozostaje niestabilny 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-32476797 

 

 

Dramat emigrantów próbujących przepłynąć Morze Śródziemne 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32475030
http://www.bbc.com/news/world-asia-32474951
http://www.bbc.com/news/world-europe-32486298
http://www.bbc.com/news/world-europe-32476509
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-32476797
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http://www.bbc.com/news/magazine-32433547 

 

26.IV 

W Nepalu utworzono namiotowe miasteczko dla osób, które opuściły swoje domy 

po trzęsieniu ziemi, w którym zginęło około 2500 ludzi 

Wielu mieszkańców w Kathmandu straciło swoje domy w wyniku wstrząsów. 

Szacuje się, że setki tysięcy ludzi w środkowym Nepalu spędza drugą noc 

poza domami. 

W wyniku wstrząsów doszło do zejścia lawin w okolicach Mont Everestu w 

wyniku czego zginęło co najmniej 17 ludzi i 61 zostało rannych. 

 

Dla Nepalu zaproponowano pomoc 

 

- Stany Zjednoczone wysłały grupę ratowników i pomoc w wysokości 1 mln 

dolarów 

- Z Chin również przybył zespół ratunkowy 

- Indie wysłały kilka samolotów, który dostarczyły środki medyczne, 

przysłano również szpital mobilny oraz przybyła 40-osobowa grupa ratowników 

wraz z psami tropiącymi 

- Wilka Brytania zaoferowała przybycie 8-osobowego zespołu oraz 5 mln 

funtów 

- Pakistan wysłał szpital polowy na 30 łóżek oraz zespół lekarzy i 

specjalistów wyposażonych m.in. w radary oraz psy tropiące a także 

dostarczył 2000 paczek żywnościowych, 200 namiotów i 600 koców 

- Norwegia zaoferował pomoc w wysokości 3,9 mln dolarów 

- Inne państwa takie jak Niemcy, Hiszpania, Francja, Izrael i UE również 

obiecały pomoc 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32475030 

 

 

Co najmniej 2 osoby zginęły w gwałtownych starciach w Burundi, po tym jak 

obecny prezydent ogłosił ubieganie się o trzecią kadencję 

http://www.bbc.com/news/magazine-32433547
http://www.bbc.com/news/world-asia-32475030
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Prezydent Pierre Nkurunziza ogłosił swoją nominację z ramienia partii CNDD-

FDD. 

Zdaniem przeciwników jest to niezgodne z konstytucją  i zagraża pokojowi, 

który panuje od 2005 roku kiedy doszło do zakończenia 12-letniej wojny 

domowej. 

W tym czasie zginęło ponad 300 000 ludzi. 

Zgodnie z konstytucją Burundi urząd prezydenta można pełnić przez 2 

kadencje, ale zwolennicy P. Nkurunziza uważają, że jest on uprawniony do 

kolejnej kadencji gdyż tak uznał parlament w 2005 roku. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32471667 

 

Rosyjski sąd skazał trzy kobiet na karę od 10 do 15 dni pozbawienia 

wolności za wykonanie tańca, który został uznany za czyn chuligański tuż  

przed obchodami upamiętniającymi rocznicę zakończenia II wojny światowej 

Sędziowie uznali, że  taniec w ich wykonaniu miał charakter „erotyczny", 

był nie do przyjęcia  i stanowił brak szacunku dla zbliżającej się  

rocznicy. 

W tym samym miesiącu władze Rosji zamknęły szkołę tańca kiedy ta 

opublikowała w sieci wideo o podobnej treści jak skazane tancerki ze szkoły 

tańca w Orenburgu. 

Klip wideo pt. Winnie the Pooh and Bees (Kubuś Puchatek i pszczoły) 

pokazuje grupę tańczących nastolatek ubranych w kostiumy gimnastyczne, 

długie skarpetki i minispódniczki 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32473009 

 

 

25.IV 

Ponad 1000 osób zginęło w największym od ponad 80 lat trzęsieniu ziemi w 

Nepalu 

Wstrząsy o sile 7,8 stopni dotknęły tereny środkowego Nepalu pomiędzy 

stolicą Kathmandu a miastem Pokhara. 

S ą ofiary również w Indiach, Bangladeszu, Tybecie i Mount Evereście gdzie 

doszło do zejścia lawin. 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32471667
http://www.bbc.com/news/world-europe-32473009
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W Neapalu wielu ludzi jest uwięzionych pod gruzami. Zniszczeniu uległo 

wiele historycznych budowli w stolicy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32467986 

 

 

Kryzys w Syrii: islamscy rebelianci zajęli kluczowe miasto w północno-

zachodniej części kraju – Jisr al-Shughur, informują działacze 

Było to ostatnie główne miasto pod kontrolą sił rządowych w prowincji  

Idlib. Zdaniem korespondentów  moż się to przyczynić do uzyskania przez 

bojowników dostępu do centrum kraju. 

Siła islamskie w tym odłam Al-Kajdy al-Nusra-Front rozpoczęły atak w 

czwartek. 

Zdaniem działaczy z Syrian Observatory for Human Rights  siły rządowe 

uciekły. 

Zanim doszło do powstania Państwa Islamskiego Nusra Front był uważany za 

najsilniejszą organizację rebeliantów. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32461693 

 

 

 

Prezydent Burundi Pierre Nkurunziza został nominowany jako kandydat na 

trzecią kadencję, co jest uznawane przez jego przeciwników jako niezgodne z 

konstytucją 

Wybory prezydenckie mają się odbyć w czerwcu. 

Agencje ds. uchodźców przy ONZ informuje, że ponad 8000 ludzi uciekło do 

sąsiedniej Ruandy i Demokratycznej Republiki Kongo w ciągu ostatnich 

tygodni z powodu "przedwyborczych aktów przemocy i zastraszaniu". 

Były przywódca rebeliantów P. Nkurunziza  objął urząd prezydenta w 2005 

roku co zakończyło 12-letni konflikt, w którym zginęło ponad 300 000 osób. 

Został powtórnie wybrany w czerwcu 2010 roku, co zostało zbojkotowane przez 

opozycję, która zarzuciła mu dopuszczenie się oszustw w minionych wyborach 

lokalnych. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32464054 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32467986
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32461693
http://www.bbc.com/news/world-africa-32464054
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Szef koncernu Volswagen (VW) Ferdinand Piech ustąpił ze stanowiska po walce 

z dyrektorem naczelnym Martinem Winterkornem 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-32468360 

 

17 najwspanialszych zdjęć wykonanych przez teleskop Hubble 

(ź) 

http://www.bbc.com/earth/story/20150424-17-of-the-greatest-space-images 

 

 

24.IV 

Przywódcy UE zamierzają zwiększyć trzykrotnie środki na operacje ratunkowe 

skierowane na ratowanie emigrantów, którzy próbują przepłynąć Morze 

Śródziemne 

UE poszuka również sposobu na poszukiwanie i zniszczenie łodzi przemytników 

oraz rozmieści służby imigracyjne w krajach nie należących do UE. 

Kilku członków UE obiecało dostarczyć więcej łodzi oraz innych środków. 

Do szczytu państw doszło po tym jak ponad 750 osób utonęło na łodzi u 

wybrzeży Libii w niedzielę. 

Na Malcie odbył się pogrzeb 24 osób, których ciała udało się znaleźć. 

Szacuje się, że pond 35 000 osób przypłynęło z Afryki do Europy w tym roku 

i około 1750 zginęło w czasie próby przepłynięcia morza. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32435230 

 

 

Rosja i Argentyna podpisały szereg porozumień odnośnie ekonomicznej i 

energetycznej współpracy co zostało poprzedzone rozmowami w Moskwie. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32443264 

http://www.bbc.com/news/business-32468360
http://www.bbc.com/earth/story/20150424-17-of-the-greatest-space-images
http://www.bbc.com/news/world-europe-32435230
http://www.bbc.com/news/world-europe-32443264
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W związku z jedną z najkrwawszych kampanii w I wojnie światowej (Gallipoli 

campaign) odbędą się uroczystości upamiętniające 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-32432725 

 

 

W związku z rocznicą wymordowania Armeńczyków przez Otomańskich Turków 

odbędą się uroczystości upamiętniające 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32443266 

 

23.IV 

Przywódcy UE zamierzają zorganizować nadzwyczajne spotkanie poświęcone 

problemom związanych z napływem coraz większej ilości emigrantów, którzy 

próbują przepłynąć Morze Śródziemne, aby dostać się do Europy 

W niedzielę ponad 800 osób utonęło u wybrzeży Libii co podnosi liczbę osób, 

które w ten sposób zginęły, do 1750, w tym roku. 

Premier Włoch Matteo Renzi  wezwał do bezpośredniego przeciwdziałania 

przeciwko przemytnikom ludzi. 

Uznał ich za „handlarzy niewolników XXI wieku". 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32425605 

http://www.dw.de/kryzysowy-szczyt-w-brukseli-co%C5%9B-musi-si%C4%99-

zmieni%C4%87-tylko-co/a-18402055 

 

 

Szef FBI przeprosił Polków za zrównanie ich z nazistami 

(ź) 

http://lenta.ru/news/2015/04/23/sorryguyz/ 

 

http://www.bbc.com/news/uk-32432725
http://www.bbc.com/news/world-europe-32443266
http://www.bbc.com/news/world-europe-32425605
http://www.dw.de/kryzysowy-szczyt-w-brukseli-co%C5%9B-musi-si%C4%99-zmieni%C4%87-tylko-co/a-18402055
http://www.dw.de/kryzysowy-szczyt-w-brukseli-co%C5%9B-musi-si%C4%99-zmieni%C4%87-tylko-co/a-18402055
http://lenta.ru/news/2015/04/23/sorryguyz/
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Stany Zjednoczone oskarżyły Rosję o rozmieszczenie dużej ilości systemów 

obrony przeciwlotniczej we wschodniej Ukrainie 

Przedstawiciel departamentu stanu poinformowała, że Rosja jest także 

zaangażowana w szkolenie sił separatystów i wspieranie ich sił wzdłuż 

wschodniej granicy. 

W tym miesiącu około 300 amerykańskich komandosów przybyło na wschodnią 

Ukrainę , aby wspólnie ćwiczyć z jednostkami ukraińskiej straży narodowej. 

ONZ informuje, ze w konflikcie, który zaczął się rok temu w Doniecku i 

Ługańsku  po aneksji Krymu przez Rosję zginęło co najmniej 6116 osób. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32425602 

 

 

Należąca do państwa brazylijski koncern naftowy Petrobras winny korupcji 

zdefraudował 2 miliardy dolarów 

Firma opublikowała wyniki finansowe z ostatniego roku informując o stracie 

w wysokości 7,2 miliarda dolarów 

Petrobras jest odpowiedzialny za skandal korupcyjny, w którym jak się sądzi 

jego przedstawiciele przyjmowali łapówki w zamian za lukratywne kontrakty z 

firmami. 

Wciąż trwa śledztwo, w którym uczestniczy najważniejszych 40 polityków, 

przewodniczący obu izb kongresu, natomiast księgowy partii rządzącej został 

aresztowany 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-32422875 

 

 

Naukowcy pracujący w Stanach Zjednoczonych poinformowali, że udało się 

stworzyć eksperymentalny lek, którzy wyleczył małpy zarażone wirusem Ebola 

Metoda leczenia zwana TKM-Ebola-Guinea działa na szczep wirusa zwany 

Makona, który był odpowiedzialny za ostatnią epidemię w Afryce Zachodniej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-32424145 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32425602
http://www.bbc.com/news/business-32422875
http://www.bbc.com/news/world-32424145
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W południowym Chile doszło do wybuchu wulkanu Cabuco po raz pierwszy od 

ponad 40 lat, co wywołało emisję dymu i popiołu na wysokość kilku 

kilometrów 

Ogłoszono czerwony alarm i ewakuowano około 1500 osób z promieniu 20 km od 

miejsca erupcji, poinformowały władze. 

Pobliskie miasto Puerto Montt zostało pokryte chmurą popiołu. 

Chile jest drugim co do wielkości krajem po Indonezji, w którym znajdują 

się wulkany z których około 500 jest potencjalnie aktywnych  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-32425370 

 

 

Aktywność fizyczna pełni  niedużą rolę w zwalczaniu otyłości - zdaniem 

lekarzy należy skupić się na niezdrowym jedzeniu 

Otyłe osoby nie muszą  wykonać ani jednego ćwiczenia, aby stracić wagę, one 

muszą mniej jeść uważa Dr Aseem Malhotra, kardiolog 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-32417699 

 

22.IV 

Minister spraw zagranicznych Iranu wezwał do „zorganizowania 

natychmiastowej pomocy humanitarnej" w Jemenie po tym jak koalicja 

kierowana prze Arabię Saudyjską zakończył ataki powietrzne wymierzone w 

bojowników Houthi 

Światowo Organizacja Zdrowia informuje, że w ciągu 4 tygodni aż do piątku 

zginęło 944 osoby i 3487 zostało rannych. 

Stany Zjednoczone wysłały dwa okręty w rejon konfliktu USS Theodore 

Roosevelt i USS Normandy. 

We wtorek prezydent USA Barack Obama ostrzegł Iran aby nie wysyłał bronii 

do Jemenu. 

Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła embargo na bojowników.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32408312 

 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-32425370
http://www.bbc.com/news/health-32417699
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32408312
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Burze w Australii: Prawie 100 osób uratowano z powodzi w Sydney i Nowej 

Południowej Walii podczas gdy wschodnie wybrzeże jest ogarnięte przez 

żywioł 

Trójka starszych ludzi zginęła we wtorek w Dungog na północ od Sydney kiedy 

ich dom został zabrany przez powódź. 

Około 200 000 domów jest ciągle bez prądu. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-australia-32407859 

 

Naukowcy wzywają przywódców państw do podpisania 8-punktgowego planu 

działania podczas rozmów, które odbywają się w Paryżu 

1. Ograniczenie globalnego ocieplania poniżej wartości 2 stopni Celsjusza 

2. Utrzymanie przyszłej emisji  ditlenka węgla na poziomie poniżej 1000 

gigaton (miliard ton) 

3. Całkowite zaniechanie emisji węgla do 2050 roku 

4. Wspólne działanie - kiedy bogatsze kraje wspierają ubogie 

5. Badania technologiczne i praca nad innowacjami 

6. Ustalenie globalnej strategii, która weźmie pod uwagę straty i 

konsekwencje zmian klimatycznych 

7. Utworzenie takich ekosystemów, które będą w stanie absorbować wydzielany 

ditlenek węgla 

8. Utworzenie funduszu klimatycznego wspierającego kraje rozwijające się  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-32399909 

 

Sieć Tesco poinformowała o najgorszym wyniku finansowym w swojej historii w 

wysokości (6,4 miliarda funtów straty w ciągu roku do końca lutego br) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-32408661 

 

15 kwiecień (środa) – 21 kwiecień (wtorek) 2015 

21.IV 

http://www.bbc.com/news/world-australia-32407859
http://www.bbc.com/news/science-environment-32399909
http://www.bbc.com/news/business-32408661
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Kapitan oraz członek załogi łodzi, która zatonęła u wybrzeży Libii w 

niedzielę powodując śmierć około 800 emigrantów, zostali aresztowani 

poinformowały władze włoskie 

Obaj są podejrzani o prowadzenie handlu ludźmi znaleźli się wśród 

uratowanych 27 osób, które przybyły na Sycylię w poniedziałek. 

Do aresztowania doszło po tym jak UE uruchomiła działania, które mają 

rozwiązać kryzys emigrantów próbujących dostać się do Europy przez Morze 

Śródziemne. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32390941 

 

 

Premier Korei Południowej Lee Wan-koo zgłosił poddanie się do dymisji na 

skutek oskarżeń o wzięcie łapówki 

Pani prezydent Park Geun-hye nie wypowiedział się jeszcze czy przyjmie 

rezygnację, ale wyraziła swoją sympatię w stosunku do premiera 

Pan Lee zaprzecza, że przyjął 30 milionów Wonów (27 700 dolarów) podczas 

kampanii w 2013, ale znalazł się pod presją. 

Zgodnie z prawem Korei polityk nie może przyjąć więcej niż 100 000 wonów 

jako dar. 

Skandal wybuchł wtedy gdy biznesmen Sung Wan-jong został znaleziony martwy 

z podejrzeniem samobójstwa. Pan Sung miał być przesłuchiwany prze władze w 

sprawie podejrzenia korumpowania przez jego firmę polityków. 

Śledczy znaleźli w jego kieszeni listę nazwisk w tym pana Lee oraz tych, 

którzy jak się sądzi byli przez niego opłacani. 

Partia opozycyjny wzywa do uruchomienia procedury impeachmentu premiera. 

Premier sprawuje urząd od dwóch miesięcy. Zasępił on na stanowisku swego 

poprzednika Cung Hong-wona, który zrezygnował z urzędu po tym jak zatonął 

prom Sewol w kwietniu 2014 r wyniku czego zginęło ponad 300 osób 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32391030 

 

 

Japoński pociąg (magnetic levitation train) pobił rekord prędkości, który 

wyniósł 603 km/h w czasie testu, który przeprowadzono w pobliżu Mount Fuji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32391020 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32390941
http://www.bbc.com/news/world-asia-32391030
http://www.bbc.com/news/world-asia-32391020
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Samolot napędzany energią słoneczną zmierza do wybrzeża Chin 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-32384232 

 

 

Tajlandia używa naturalnego atramentu do wykonywania tatuaży 

(ź) 

http://www.bbc.com/travel/story/20150408-thailands-secret-

supernatural-ink 

 

20.IV 

Władze Polski wezwały ambasadora Stanów Zjednoczonych i zażądały przeprosin 

w sprawie komentarza na temat Holokaustu wygłoszonego przez szefa FBI 

Jamesa Comeya 

Minister spraw zagranicznych powiedział, ze zdaniem J. Comeya , który 

wypierdział sią na łamach Washington Post w Holokauście uczestniczyli 

również Polacy. 

Po wezwaniu wysłannik USA Stephen Mull powiedział, że wyjaśniła iż zdaniem 

USA winę za Holokaust ponoszą „tylko nazistowskie Niemcy". 

W czasie drugiej wojny światowej w Polsce zginęło 6 milionów ludzi, a 

połowę z nich stanowili mieszkający tutaj Żydzi. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32376463 

 

Premier Włoch Matteo Renzi wezwał UE do podjęcia działania w związku z 

falami emigracji na Morzu Śródziemnym po ostatniej tragedii, w której 

zginęli ludzie 

Zażądał spotkania na szczycie i powiedział, że sytuacja jest „utrapieniem 

dla naszego kontynentu" i wskazał na brak europejskiej solidarności. 

Ostatnio na 20 metrowej łodzi znajdowało się prawdopodobnie 700 emigrantów 

i tylko 28 z nich udało się uratować kiedy doszło do jej przewrócenia i 

zatonięcia. 

http://www.bbc.com/news/science-environment-32384232
http://www.bbc.com/travel/story/20150408-thailands-secret-supernatural-ink
http://www.bbc.com/travel/story/20150408-thailands-secret-supernatural-ink
http://www.bbc.com/news/world-europe-32376463
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Włoska straż przybrzeżna potwierdziła, że wkrótce do Malty przypłynie łódź 

na której znajdują się 24 trumny ze zwłokami osób, które utonęły. 

Handlarze ludźmi wykorzystują kryzys polityczny w Libii i organizują w tym 

kraju punkty, z których wypływają łodzie z emigrantami, którzy uciekają 

przed przemocą i trudną sytuacją ekonomiczną w Afryce i na Bliskim 

Wschodzie. 

Najprawdopodobniej tylko w tym roku utonęło aż 1500 emigrantów  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32376082 

 

Prezydent Chin Xi Jinping przybędzie do Pakistanu gdzie ma ogłosić podjęcie 

inwestycji w wysokości 46 miliardów dolarów 

Będzie o na związana z wybudowaniem chińsko-pakistańskiego korytarza 

(China-Pakistan  

Economic Corridor (CPEC)), które będzie biegł z Gwadar w pakistańskiej 

prowincji Balochistan do zachodniej części Chin w rejonie Xinjiang. 

Władze Pakistanu mają nadzieję, że inwestycja pobudzi rozwój ekonomiczny i 

pomoże w rozwiązać problem częstych awarii zasilania. 

Przywódcy obu państwa odbędą rozmowy bez udziału mediów. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32377088 

 

Australia i Iran wyraziły zgodę na ujawnienie służbom wywiadowczym danych 

na temat Australijczyków walczących z grupami bojowników w Iraku 

Sądzi się, że około 100 Australijczyków przybyło do Iraku i Syrii aby 

walczyć z Państwem Islamskim, władze informują że stanowią oni zagrożenie 

dla bezpieczeństwa wewnętrznego. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-australia-32376976 

 

19.IV 

Istnieje obawa, że kilkaset osób utonęło po tym jak łódź na której 

znajdowało się 700 emigrantów przewróciła się na Morzu Śródziemnym, 

informuje włoska straż graniczna 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32376082
http://www.bbc.com/news/world-asia-32377088
http://www.bbc.com/news/world-australia-32376976
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32371348 

 

 

W Republice Południowej Afryki aresztowano ponad 300 osób w związku z falą 

przemocy skierowanej przeciwko emigrantom z innych części Afryki, 

poinformował minister spraw wewnętrznych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32372501 

 

 

Całun z Turynu po pięcioletniej przerwie z powrotem został wystawiony na 

widok publiczny w katedrze miasta  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32368134 

 

 

Bojownicy z Państwa Islamskiegp opublikowali nagranie wideo, na którym jest 

pokazana egzekucja 30 etiopskich chrześcijan w Libii  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32373166 

 

 

Tajemnicze przypadki zgonów w Nigerii: podejrzenie pada na pestycydy, 

informuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32372502 

 

 

Wyjątkowa oaza w Afryce - leżąca w Bostwanie wokół Delty Okavango jest 

naturalnym miejscem, w którym znajduje się najbardziej różnorodna pod 

względem biologicznym populacja dzikich gatunków 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32371348
http://www.bbc.com/news/world-africa-32372501
http://www.bbc.com/news/world-europe-32368134
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32373166
http://www.bbc.com/news/world-africa-32372502
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http://www.bbc.com/travel/story/20150128-africas-incredible-oasis 

 

18.IV 

Papież Franciszek wzywa Europę oraz międzynarodową społeczność, aby zrobić 

więcej w sprawie problemu emigrantów, którzy podejmują desperackie wysiłki, 

aby przepłynąć Morze Śródziemne 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32366035 

 

 

Prezydent RPA Jacob Zuma odwiedził obóz dla uchodźców w mieście Durban po 

wybuchu zamieszek skierowanych przeciwko emigrantom 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32365157 

 

 

Wydawca Random House został pozwany za udostępnienie fragmentów 

pochodzących z zapisków szefa propagandy nazistowskich Niemiec - Josepha 

Goebbelsa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32363846 

 

 

W wyniku bombowego ataku samobójczego w Jalalabadzie w Afganistanie co 

najmniej 33 osoby zginęły a 100 zostało rannych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32363749 

 

 

Argentyna rozpoczęła postępowanie sądowe przeciwko trzem brytyjskim i dwom 

amerykańskim koncernom, które przygotowują eksploatację złóż ropy w pobliżu 

Falklandów 

http://www.bbc.com/travel/story/20150128-africas-incredible-oasis
http://www.bbc.com/news/world-africa-32366035
http://www.bbc.com/news/world-africa-32365157
http://www.bbc.com/news/world-europe-32363846
http://www.bbc.com/news/world-asia-32363749
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-32354222 

 

17.IV 

Członkowie  Rady Bezpieczeństwa ONZ byli wstrząśnięci po oglądnięciu 

nagrania wideo, na którym zobaczyli skutki ataku przeprowadzonego przy 

użyciu gazu w północno-zachodniej Syrii w ubiegłym miesiącu 

W materiale filmowym widać jak lekarze bezskutecznie próbują uratować 

trójkę dzieci w wieku trzech lat. 

Rząd Syrii zaprzecza,  że użył broni chemicznej w prowincji Idlib. 

Do ataku na Sarmin, też w tej samej prowincji, doszło kilka dni po tym jak 

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję potępiającą wykorzystanie 

toksycznych chemikaliów takich jak chlor w Syrii i zagroziła podjęciem 

kroków zbrojnych jeśli dojdzie do kolejnych ataków. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32346790 

 

 

Grecja będzie się starać znaleźć kredytodawców poza UE i MFW powiedział 

niemiecki minister finansów Wolfgang Schaeuble 

Jego zdaniem może ona poszukiwać funduszy w Beijingu albo z Moskwie, ale 

może napotkać na trudności. 

Minister ostrzegł po tym jak wzrosła wysokość oprocentowania długu Grecji z 

3,5 punktu do 27%. 

Grecki minister finansów Yanis Varoufakis powiedział, że jego rząd nie 

bierze pod uwagę opuszczenia UE. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-32335758 

 

 

W katedrze w Kolonii odbędą się uroczystości żałobne poświęcone ofiarom 

samolotu, który rozbił się w Alpach 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-32354222
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32346790
http://www.bbc.com/news/business-32335758
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http://www.bbc.com/news/world-europe-32346252 

 

Nasi przodkowie byli naprawdę kanibalami 

Jeśli kiedykolwiek były wątpliwości co do prawdziwej natury naszych 

przodków ostatnie badania są jednoznaczne. 

Szczątki znane ze stanowiska archeologicznego potwierdzają, że zabito grupę 

ludzi, podzielono ciała na mniejsze części i zjedzono. 

Szczątki pochodzą z jaskini Gough (Gough's Cave) w Somerset. Ostatnio 

prowadzono tam wykopaliska w 1992 roku. 

Badania metodą węgla datują pozostałości kości ludzkich i zwierzęcych na 

okres 15 000 lat temu. 

(ź) 

http://www.bbc.com/earth/story/20150416-our-ancestors-were-cannibals 

 

16.IV 

Główny księgowy partii rządzącej (Workers' Party) w Brazylii Joao Vaccari 

ustąpił ze stanowiska po aresztowaniu w związku z aferą korupcyjną, w 

której uczestniczy gigant produkujący ropę Petrobras 

J. Vaccari jest oskarżony o celowe działanie partii, która była nielegalnie 

finansowana  przez środki pochodzące z różnicy inflacyjnej dystrybuowane 

pomiędzy szefami firmy naftowej a firmami budowlanymi. 

Szef Worker's Party Rui Falcao powiedział, że ciągle ma zaufanie do swojego 

księgowego. 

Jest najbliższym współpracownikiem prezydent Dilma Rousseff, który został 

aresztowany  wyniku skandalu. 

W wyniku aresztowania rośnie presja wywierana na prezydent, wobec której 

rząda się rozpoczęcia procesu impeachmentu co ma wyraz w ostatnich 

protestach ulicznych. 

Prezydent D. Rousseff była poprzednio szefem Petrbrasu kiedy ujawniono 

postępowanie korupcyjne, ale skandal nie był z nią związany. 

Obecnie toczy się proces w którym ponad 40 polityków jest sprawdzanych w 

tym przewodniczący obu izb kongresu. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-32329517 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32346252
http://www.bbc.com/earth/story/20150416-our-ancestors-were-cannibals
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-32329517
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Ukraiński polityk opozycji Oleg Kalashnikov został znaleziony martwy w 

Kijowie z ranami postrzałowymi - ostatni sprzymierzeniec poprzedniego rządu 

zginął w tajemniczych okolicznościach 

O. Kalashnikov był zaangażowany w  protesty „przeciw Majdanowi" oraz 

wspierał  obalonego prezydenta  Wiktora Janukowycza. 

Nie wiadomo czy został zamordowany czy popełnił samobójstwo. Policja 

poinformowała o wszczęciu śledztwa. 

W ciągu ostatnich trzech miesięcy co najmniej ośmiu współpracowników W.  

Janukowycza nagle zmarło. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32329512 

 

 

Islamskie ugrupowanie bojowników al-Shabab w Somali rekrutuje do sowich 

szeregów nowych członków z północno-wschodniej Kenii wynika z dowodów 

zebranych przez BBC 

W jednym tylko mieście BBC dowiedziało się, że zaginęło 26 młodych 

mężczyzn, o których dowiedziała się policja ponieważ podejrzewa się, że 

przyłączyli się do bojowników. 

BBC dowiedziało się o wielu przypadkach zaginionych młodych mężczyzn w 

mieście Isiolo, którzy przyznali się później w rozmowach telefonicznych 

swoim rodzicom, że przyłączyli się do grupy islamistów. 

Dwa tygodnie temu Al-Shabab zaatakował uniwersytet w Kenii zabijając 150 

osób. 

Atak na Garisss University był najkrwawszym jak dotąd atakiem w Kenii. 

Jeden z napastników był Kenijczykiem 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32329518 

 

 

Katastrofa promu Sewol: Prezydent obiecuje wyłowienie zatopionego promu 

W sumie 304 osoby utonęły w większości uczniowie kiedy statek - 

przeładowany i źle zaprojektowany zatonął w pobliżu wyspy Jindo   

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32297010 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32329512
http://www.bbc.com/news/world-africa-32329518
http://www.bbc.com/news/world-asia-32297010
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15.IV 

Około 400 emigrantów prawdopodobnie utonęło po tym kiedy ich łódź 

przewróciła się u wybrzeży Libii 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32311358 

 

Prezydent Barack Obama i Kongres osiągnęli porozumienie w sprawie 

irańskiego programu jądrowego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-england-32311789 

 

Stany Zjednoczone będą ekshumować marynarzy, którzy zginęli w Pearl Harbor 

w celu identyfikacji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32313713 

 

Kuba uznała za „uczciwą" decyzję Stanów Zjednoczonych odnośnie usunięcia 

jej z listy państw wspierających terroryzm tłumacząc, że nigdy nie powinna 

się była znaleźć na pierwszym miejscu.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32313184 

 

8 kwiecień (środa) – 14 kwiecień (wtorek) 2015 

14.IV 

W różnych miastach na świecie odbędą się ceremonie upamiętniające pierwszą 

rocznicę porwania ponad 200 dziewcząt przez nigeryjską grupę bojowników 

Boko Haram 

Są planowane marsze m.in. w Londynie i Waszyngtonie. 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32311358
http://www.bbc.com/news/uk-england-32311789
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32313713
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32313184
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We wtorek Amnesty International poinformowało, że 2000 dziewcząt i kobiet 

zostało porwanych od początku ubiegłego roku stając się pracownikami w 

kuchni, niewolnicami świadczącymi usługi seksualne oraz bojowniczkami 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32289961 

 

Kryzys ukraiński: Rosja i Ukraina uzgodniły wycofanie kolejnych jednostek 

bojowych ze wschodu kraju po tym jak nowe walki niosą zagrożenie dla 

obowiązującego rozejmu 

Do porozumienia doszło podczas rozmów w Berlinie, w czasie których wzięli 

udział ministrowie zagraniczni obu krajów, Francji i Niemiec. 

Zgodni z nim ze strefy wycofane mają być moździerze, czołgi oraz ciężka 

broń poniżej 100mm. 

Zarówno Ukraina jak rebelianci informują, że wycofali ciężką broń z linii 

rozdzielającej obie strony, ale dochodzi tam do sporadycznych ostrzałów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32296796 

 

 

Kryzys w Jemenie: Rada Bezpieczeństwa ONZ będzie głosować nad rezolucją 

nakładającą embargo na dostawy broni dla bojowników Houthi oraz ich 

sprzymierzeńców, którzy walczą z siłami wspierającymi rząd, którego popiera 

koalicja z Arabią Saudyjską odpowiedzialna za ostatnie naloty na stanowiska 

rebeliantów 

Zgodnie z projektem rezolucji siły Houthi mają wycofać się z terytorium, 

które zajęli oraz mają zostać nałożone sankcje na ich przywódców. 

Ale Rosja, która jest za wprowadzeniem emabraga dla obu stron może 

zawetować rezolucję 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32296801 

 

 

Stany Zjednoczone wyraziły zaniepokojenie faktem, że Rosja wycofała się z  

niedostarczania władzom Iranu zaawansowanego systemu obrony 

przeciwlotniczej S-300 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32289961
http://www.bbc.com/news/world-europe-32296796
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32296801
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Rosja poinformował, że nie ma potrzeby na utrzymywanie w dalszym ciągu 

embarga na dostawy broni po tym jak osiągnięto wstępne porozumienia w 

sprawie irańskiego programu jądrowego. 

Rosja zgodziła się na sprzedaż Iranowi systemu S-300 w 2007 roku, ale 

wstrzymała dostawy w 2010 roku kiedy ONZ nałożyła na kraj sankcje w związku 

z jego programem jądrowym. 

S-300 jest systemem  obrony przeciwlotniczej ziemia-powietrze, który może 

być użyty przeciwko  wielu celom w tym myśliwcom oraz pociskom 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32290340 

 

Były członek straży (Blackwater guard) został skazany na dożywocie 

natomiast trzej pozostali otrzymali wyroki po 30 lat pozbawienia wolności 

za zabicie 14 cywilów w Iraku w 2007 roku 

Nicholas Slatten oraz trzej inni członkowie Blackwater zostali uznani za 

winnych w ubiegłym roku za ostrzelanie zatłoczonego placu Nisoor w 

Bagdazie. 

Dodatkowo 17 Irakijczyków zostało rannych gdy członkowie wspomnianego 

ugrupowania otworzyli ogień, aby przygotować przejazd amerykańskiego 

konwoju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32292921 

 

W czasie gdy uwaga jest zwrócona w kierunku wysiłków zmierzających do 

osiągnięcia porozumienia z Iranem w związki z jego jądrowymi ambicjami 

rośnie zagrożenie zbrojeń jądrowych w innej części świata - w Azji pd-wsch 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-south-asia-32289368 

 

13.IV 

Była sekretarz stanu USA Hillary Clinton zapowiedziała podróż do 4 

kluczowych stanów jako rozpoczęcie swojej kampanii prezydenckiej 

Przybędzie do stanu Iowa ogłaszając przyznanie nominacji z ramienia partii 

demokratycznej. 

Od kilku miesięcy spodziewano się, że ogłosi swój start w wyborach. 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32290340
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32292921
http://www.bbc.com/news/world-south-asia-32289368
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Była już nominowana przez Demokratów w 2008 roku ale przegrała z Barackiem 

Obamą. 

H. Clinton uzyskała już poparcie B. Obamy, który powiedział, że będzie 

„doskonałym prezydentem". 

Jednocześnie rozpoczęły sią ataki ze strony partii republikańskiej. 

M.in. Rand Paul skrytykował H. Clinton za jej działania we wrześniwoym  

ataku w 2012 roku na  placówki dyplomatyczne USA w Benghazi w Libii gdzie 

wśród zabitych był amerykański ambasador. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32282009 

 

Chiny ograniczają przyznawanie wiz wjazdowych do Hong Kongu dla rezydentów 

Shenzen informują media 

Działanie wynika z faktu, że mieszkańcy  Hong Kongu narzekają, na napływ 

ludności 

z kraju, którzy przyjeżdżają do tutaj, aby uniknąć podatków w czasie 

dokonywania zakupów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-32282029 

 

 

W ostatniej rundzie wyborów w Nigerii wygrywa opozycja 

 (ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32280676 

 

 

W Brazylii zorganizowano marsz przeciw korupcji, w którym wzięło udział 

setki tysięcy ludzi 

 (ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-32280674 

 

 

Przemoc w Libii: W pobliżu marokańskiej ambasady wybuchła bomba 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32282009
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-32282029
http://www.bbc.com/news/world-africa-32280676
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-32280674
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 (ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32281961 

 

12.IV 

Prezydent Estonii Toomas Ilves porosił o to aby wojska NATO na stałe były 

obecne w jego kraju 

Obecnie w Estonii przebywa 150 żołnierzy amerykańskiej piechoty 

Zgodnie z układem z 1997 roku pomiędzy Rosją a NATO nie zezwala się na 

utworzenie stałych baz NATO we wschodniej i środkowej Europie. 

Prezydent Estonii powiedział, że rosyjskie oddziały mogą zająć stolicę 

Talin (który jest oddalony od  granicy 214 km) w ciągu 4 godzin. 

NATO zapowiedziało, że zgodnie z postanowieniami szczytu w Wali z września 

ubiegłego roku sojusz jest gotowy wysłać 5000 żołnierzy w ciągu 48 godzin, 

aby chronić wschodnich członków na wypadek rosyjskiej agresji. 

„To dobry pomysł, ale zgodnie z realiami ale może być za późno" powiedział  

T. Ilves. 

Siły wojskowe Estonii liczą 5300 żołnierzy i kraj polega na siłach NATO 

jeśli chodzi o patrolowanie przestrzeni powietrznej.  

(ź)  

http://www.bbc.com/news/world-europe-32274170 

 

Władze Turcji wezwały ambasadora Watykanu po tym jak papież Franciszek użył 

słowa „ludobójstwo" opisując masowe mordy ludność armeńskiej w czasie 

panowania władzy tureckiej w czasie I wojny światowej 100 lat temu 

Minister spraw zagranicznych zażądał spotkania z watykańskim dyplomatą w 

Ankarze, poinformowały media tureckie. 

Zdaniem Armenii oraz wielu historyków aż do 1,5 ludzi zostało zabitych 

przez siły otomańskie w 1915 roku. 

Turcja zaprzecza, że było to ludobójstwo. 

Papież podczas niedzielnej mszy w Bazylice Piotra (Peter's Basilica) w 

Armenii powiedział, że ludzkość  doświadczyła „trzech masowych i 

niespotykanych tragedii" w minionym wieku. 

„Pierwszej, która jest uznana za "pierwsze ludobójstwo XX wieku" ofiarami 

stali się Armeńczycy". 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32281961
http://www.bbc.com/news/world-europe-32274170
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Papież odniósł się również do zbrodni „popełnionych przez nazism i 

stalinizm" oraz wymienił inne ludobójstwa popełnione w Kambodży, Rwandzie, 

Burundi i Bośni. 

„Odwoływanie lub zaprzeczenie złu jest jak pozwalanie na to aby rana ciągle 

krwawiła bez opatrzenia jej" dodał papież.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32272604 

 

W uniwersytecie w Kenii zginął student oraz ponad 100 osób zostało rannych 

po tym jak doszło do paniki spowodowanej eksplozją transformatora 

elektrycznego 

Mieszkańcy campusu w Kikuyu uznali wybuch za atak terrorystyczny i rano w 

niedzielę zaczęli wyskakiwać z okien. 

Pomiędzy studentami ciągle panuje napięcie na skutek islamskiego ataku na 

college w Kenii 10 dni temu kiedy zginęło 148 osób. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32274174 

 

Myśliwi na Malcie zwyciężyli w referendum odnośnie zakazu polowania na 

ptaki 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32274233 

 

 

11.IV 

 

Prezydent Barack Obama i przywódca Kuby Raul Castro moją się spotkać, co ma 

być kolejnym historycznym krokiem, który ma doprowadzić do zakończenia 

dziesiątków lat wzaejemnej wrogości pomiędzy obu krajami 

W piątek podczas szczytu w Panamie  B. Obama i R. Castro podali sobie ręce. 

B. Obama zasygnalizował. że zamierza usunąć Kubę z listy państw, które 

wspierają terroryzm. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32272604
http://www.bbc.com/news/world-africa-32274174
http://www.bbc.com/news/world-europe-32274233
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Stany Zjednoczone zerwały stosunki dyplomatyczne z Kubą w 1959 roku po tym 

jak Fidel Castro i ze swoim bratem Raulem zorganizowali rewolucję w wyniku, 

której wspierany przez USA prezydent Fulgencio Batista został obalony. F. 

Castro utworzył rewolucyjne socjalistyczne państwo, które utworzyło silne 

relacje ze Związkiem Radzieckim. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-32263880 

 

Egipski trybunał potwierdził skazanie na  karę śmierci przywódcę Bractwa 

Muzułmańskiego Mohammeda Badie oraz 13 innych członków za planowanie ataków 

wymierzonych w kraj 

Sąd wydał też wyroki skazujące na dożywocie na 36 pozostałych członków 

ugrupowania.   

Mohammed Badie będzie się odwoływał od wyroku w procesie apelacji. 

Uprzednio na karę śmierci skazano setki osób, które uznano za 

odpowiedzialne za usunięcie prezydenta Mohameda Morsi w 2013 roku. 

Jednak dotąd wykonano tylko jeden wyrok. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32263804 

 

Co najmniej 20 robotników pracujących przy konstrukcji tamy w południowo-

wschodnim Pakistanie w prowincji Balochistan zostało zastrzelonych przez 

dużą grupę bandytów, poinformowały władze kraju 

Policja poinformowała, że napastnicy zajęli 8 wieżyczek strażniczych i 

zastrzelili robotników w piątek w nocy. 

Do przeprowadzenia zamachu przyznał się separatystyczny Front Wyzwolenia 

Balochistanu (Balochistan Liberation Front). 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32263534 

 

Główna galeria rosyjska odwołała otwarcie wystawy poświęconej amerykańskim 

i angielskim fotografom z okresu II wojny światowej na skutek oskarżenia, 

że wydarzenie było motywowane celami politycznymi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32248966 

 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-32263880
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32263804
http://www.bbc.com/news/world-asia-32263534
http://www.bbc.com/news/world-europe-32248966
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Nigeryjczycy zagłosują na gubernatorów  w ostatniej rundzie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32261544 

 

Majestatyczny szczyt Kilimandżaro 

(ź) 

http://www.bbc.com/travel/story/20150219-kilimanjaros-majestic-icy-giants 

 

10.IV 

Sekretarz Stanu John Kerry i minister spraw zagranicznych Bruno Rodriguez 

przeprowadzili rozmowy na wysokim szczeblu, które odbyły się po raz 

pierwszy po ponad 50 latach 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32245580 

 

Najwyższy przywódca Iranu Ayatollah Ali Khamenei ostrzegł przed wstępnym 

podpisaniem porozumienia w sprawie programu jądrowego jako „gwarancji" 

ostatecznego układu ze światowymi mocarstwami 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32231750 

 

Amerykański wiceprezydent Joe Baiden ogłosił postęp w związku z walką z 

Państwem Islamskim w Iraku. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32242508 

 

 

W budynku sądu w Mediolanie doszło do strzelaniny w wyniku której zabito 

prawnika, sędziego i obrońcę 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32231079 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32261544
http://www.bbc.com/travel/story/20150219-kilimanjaros-majestic-icy-giants
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32245580
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32231750
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32242508
http://www.bbc.com/news/world-europe-32231079
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Osoby z nadwagą mają mniejszą szansę na wystąpienie demencji u nich 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-32233571 

 

9.IV 

Kryzys w Jemenie: Sekretarz stanu John Kerry ostrzegł Iran w związku z 

podejrzeniem, że wspiera on bojowników Houtis 

 

Władze Iranu zaprzeczyły, że dostarczają broń rebeliantom. Jednakże w środę 

wyprowadziły w morze dwa okręty do Zatoki Aden na południe od Jemenu. 

Tymczasem rozpoczęto akcję dostarczania pomocy po jak na skutek walk doszło 

do pogorszenia sytuacji w kraju.  

W mieście Aden doszło do wzmożonych walk pomiędzy Houtis i milicją lojalną 

prezydentowi M. Hadi. 

W międzyczasie samoloty bojowe należące do koalicji, której przewodzi 

Arabia Saudyjska i która wspiera prezydenta A.M. Hadi zbombardowały cele w 

Jemenie. 

Minister spraw zagranicznych Mohammad Javad Zarif zaproponował 

czterostopniowe rozwiązanie, które może zakończyć kryzys w tym 

doprowadzenie do zawieszenia broni i utworzenie  nowego rządu. 

Według raportu co najmiej 22 osoby zginęły na skutek ostrzału zamieszkanej 

dzielnicy Aden. 

Według Światowej organizacji Zdrowia (WHO) w wyniku walk zginęło co 

najmniej560 osób w tym 76 dzieci w okresie pomiędzy 19 marca a 4 kwietnia. 

17000 osób zostało rannych a 100 000 opuściło swoje domy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32229316 

 

 

Amnesty International poinformowała, że ma dowody, że prorosyjscy 

separatyści zabili 4 schwytanych żołnierzy ukraińskich 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32228336 

http://www.bbc.com/news/health-32233571
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32229316
http://www.bbc.com/news/world-europe-32228336


  POLSKI PORTAL 1-30 kwiecień  2015                                                                                                                                                  nr 4 (25)                                                                                                                                                        
35 
 

 

 

Bojownicy z Państwa Islamskiego uwolnili 100 Jazydów w Iraku, poinformowały 

źródła kurdyjskie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32221467 

 

 

Zamachowiec, który podłożył ładunek w czasie trwania biegu maratońskiego w 

Bostonie Dzhokhar Tsarnaev został uznany za winnego 

 

W wyniku eksplozji bomby na mecie maratonu w kwietniu w 2013 roku zginęły 3 

osoby i 260 zostało rannych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32225787 

 

 

Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział zakończenia terapii skierowanej 

do osób homoseksualnych i transgender 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32227353 

 

Potwierdzenie teorii pojawienia się Księżyca na skutek zderzenia Ziemi z 

planetą Theia 

 

(ź) 

http://lenta.ru/news/2015/04/09/moon/ 

 

http://www.nature.com/news/puzzle-of-moon-s-origin-resolved-1.17279 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Theia_%28planet%29 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32221467
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32225787
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32227353
http://lenta.ru/news/2015/04/09/moon/
http://www.nature.com/news/puzzle-of-moon-s-origin-resolved-1.17279
https://en.wikipedia.org/wiki/Theia_%28planet%29
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Czy na planecie MWC480 jest życie? 

(ź) 

http://www.dw.de/gibt-es-leben-in-mwc480/av-18370896 

 

 

8.IV 

Grecki premier Alexis Tsipras przybył do Moskwy, aby odbyć rozmowy z 

prezydentem Rosji  

 

Władymirem Putinem w związku z kryzysem, który dotknął Grecję 

Grecja prowadzi rozmowy z krajami UE i Międzynarodowym Funduszem Walutowym, 

aby uzyskać kolejną transzę środków finansowych gdyż grozi jej 

niewypłacalność. 

Greckie władze  wskazała na Rosję jako możliwe alternatywne źródło pomocy 

finansowej. 

Analitycy uważają, że w związku z problemami gospodarczymi Rosja może 

udzielić pomocy w ograniczonym zakresie. 

Rosja nałożyła zakaz na sprowadzanie wielu artykułów żywnościowych z krajów 

UE ale minister rolnictwa Nikolai Fyodorov poinformował, że rząd może 

wycofać się z emabarga, które zostało by zdjęte z trzech krajów w tym z 

Grecji. 

Grecja ma zapłacić 448 mln euro dla MFW do czwartku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32213161 

 

W ubiegłym miesiącu 2 kobiety w Nowym Jorku zostały oskarżone o 

organizowanie spisku mającego na celu użycie "broni masowego zniszczenia" w 

związku z ich współpracą z Państwem Islamskim 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32208217 

 

Biały policjant z Karoliny Południowej został oskarżony o zastrzelenie 

czarnego człowieka w trakcie ucieczki 

http://www.dw.de/gibt-es-leben-in-mwc480/av-18370896
http://www.bbc.com/news/world-europe-32213161
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32208217
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32213482 

 

Raport w sprawie zabicia 10-letniej dziewczynki w związku z kryzysem na 

Ukrainie został „sfabrykowany" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32137302 

 

1 kwiecień (środa) – 7 kwiecień (wtorek) 2015 

7.IV 

Grecki rząd poinformował, że Niemcy są winne Grecji prawie 279 miliardów 

euro jako zadośćuczynienie za okupację nazistowską w czasie II wojny 

światowej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32202768 

 

 

Bitwa o jemeński port Aden zamieniła to miejsce w „miasto duchów" 

powiedział BBC szef Międzynarodowej Komisji Czerwonego Krzyża 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32204047 

 

 

Na rosyjskiej nieuzbrojonej atomowej łodzi podwodnej wybuchł pożar 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32202771 

 

 

Setki ludzi w stolicy Kenii Nairobii upamiętniły ofiary ataku ugrupowania 

al-Shabab w Garissa University College w ubiegłym tygodniu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32213482
http://www.bbc.com/news/world-europe-32137302
http://www.bbc.com/news/world-europe-32202768
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32204047
http://www.bbc.com/news/world-europe-32202771
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http://www.bbc.com/news/world-africa-32211733 

 

 

3.IV 

Atak w Kenii na uniwersytet Garissa- zginęło 147 osób 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32169080 

 

Rozmowy w sprawie irańskiego programu jądrowego: prezydent USA B. Obama 

mówi o historycznym porozumieniu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32172301 

 

Pilot, którego podejrzewa się, że świadomie doprowadził do rozbicia 

samolotu niemieckich linii Germanwings we francuskich Alpach szukał 

informacji na temat sposobu popełnienia samobójstwa i obejścia zabezpieczeń 

drzwi w kokpicie, poinformowali niemieccy śledczy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32159602 

Izraelski sąd odrzucił zgodę na budowę ogrodzenia w dolinie Cremisan 

(Cremisan Valley) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32171577 

 

2.IV 

Zdaniem ONZ ponad 25 000 zagranicznych bojowników przyłączyło się do 

islamskich grup takich jak al-Kaida (al-Qaeda) i Państwo Islamskie 

Bojownicy z co najmniej 100 krajów przybyli do Iraku, Syrii, Libii i 

Pakistanu. 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32211733
http://www.bbc.com/news/world-africa-32169080
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32172301
http://www.bbc.com/news/world-europe-32159602
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32171577
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Według raportu stanowi to zagrożenie dle globalnego bezpieczeństwa. Liczba 

bojowników "gwałtownie wzrosła o 71%" pomiędzy połową roku 2014 a marcem 

2015 r. 

Syria i Irak również stały się "szkołą dla ekstremistów" gdzie walczy około 

22 000 zagranicznych bojowników. 

W raporcie sformułowanym przez ekspertów monitorujących skutki sankcji 

przeciwko al-Kaidzie czytamy o ostrzeżeniu, że pokonanie Państwa 

Islamskiego w Syrii i Iraku może doprowadzić do rozproszenie doświadczonych 

bojowników po świecie. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32156541 

 

 

Bojownicy Państwa Islamskiego wtargnęli do obozu dla uchodźców w Yarmouk w 

Damaszku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32147888 

 

 

Kryzys w związku z Państwem Islamskim: Irak ogłasza zwycięstwo w mieście 

Tikrit 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32153836 

 

 

Kryzys w Jemenie: w mieście Aden dochodzi do wzmożenia walk 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32156539 

 

 

Bandyci zaatakowali Garissa University College w Kenii 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32157342 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32156541
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32147888
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32153836
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32156539
http://www.bbc.com/news/world-africa-32157342
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U wybrzeży Kamczatki zatonął rosyjski trałowiec na którego pokładzie było 

54 osoby 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32157040 

 

 

Jak dużo człowiek może zapamiętać? 

(ź) 

http://www.bbc.com/future/story/20150401-whats-the-most-we-can-

remember 

 

1.IV 

Wybory w Nigerii: zwycięzca Muhammadu Buhari uznał swoje zwycięstwo za głos 

w sprawie zmian i dowód, że naród wybrał demokrację 

 

Generał M. Buhari  zdobył 15,4 mln głosów natomiast Goodluck Jonthan 13,3 

mln. 

M. Buhari stojący na czele All Progreesives Congres Party (APC) został 

pierwszym kandydatem opozycji, który wygrał wybory w Nigerii. 

To doniosły moment dla Nigerii zdaniem Will Ross z BBC. Nigdy wcześniej 

urzędujący prezydent nie został pokonany w wyborach. 

Od czasu uzyskanie niepodległości od Wielkiej Brytanii w 1960 roku w kraju 

doszło do kilku przewrotów i choć w 2011 roku sytuacja zmieniła się na 

lepsze to większość wyborów było odwołanych przez wojski. 

 

Muhammadu Buhari 

-72 lata 

- muzułmanin z północnej Nigerii 

- wybrany na prezydenta 28 marca 

- Dowódca wojskowy w Nigerii od 1984 do1985 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32157040
http://www.bbc.com/future/story/20150401-whats-the-most-we-can-remember
http://www.bbc.com/future/story/20150401-whats-the-most-we-can-remember
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- Postrzegany jako nie poddający się korupcji 

- ocalał podczas ataku ze strony ugrupowania Boko Haram 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32142255 

 

 

Rozmowy w sprawie irańskiego programu jądrowego: Rosja i Iran mówią o 

postępie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32141704 

 

 

Palestyńczyk uważa, że został oszukany przez artystę Banksy, który 

sprzedawał malowidło  warte jego zdaniem setki tysiące dolarów 

 

Rabie Darduna powiedział BBC, że został oszukany gdyż dostał mniej niż 175 

dolarów za obraz namalowany na drzwiach, które jako jedyne pozostały z jego 

domu w Gazie. 

Jego dom był jednym z tysięcy zniszczonych w ubiegłorocznej wojnie Hamasu z 

Izraelem. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32139657 

 

 

Paracetamol nie jest skuteczny na ból pleców 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-32132377 

 

 

Czy możesz zwyciężyć w czymkolwiek jeśli wystarczająco ciężko trenujesz 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32142255
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32141704
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32139657
http://www.bbc.com/news/health-32132377
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-31945687 

 

 

 

 

http://www.bbc.com/news/business-31945687

