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W numerze: 

 

41     Śmierć Freddie Graya - policjanci oskarżeni 

40        Trzęsienie ziemi w Nepalu 

39      Ataki koalicji na PI - ofiary wśród cywilów 

38        Uratowano prawie 3700 emigrantów na M. Śródziemnym 

36         Cierpienia cywilów w Syrii 

36        Nagroda za czterech dowódców PI 

34        Progress M-27M spadnie na Ziemię 

33       Wybory powszechne w Wielkiej Brytanii 

32       70 rocznica zakończenia II wojny światowej 

29       Prezydent Kuby Raul Castro w Watykanie 

28       Wybory prezydenckie w Polsce 

24     Atak na autobus w Pakistanie        

22       Przewrót wojskowy w Burundi 

16     Łódź z emigrantami znaleziona na morzu     
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15      Bojownicy z PI zajęli Palmyrę w Syrii 

13    Referendum w Irlandii 

12     II tura wyborów prezydenckich w Polsce 

10    Andrzej Duda wygrał z Bronisławem Komorowskim 

9  Manewry wojsk rosyjskich  

6  Władze FIFA oskarżone o korupcję  

3     Podwodne trzęsienie ziemi w Japonii 

29 maj (piątek) – 30 maj (niedziela) 2015 

 

31.V 

Państwa UE wyraziły swoje niezadowolenie opublikowaniem przez Rosję listy 

osób objętych zakazem wjazdu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32949236 

 

 

Dwa angielskie banki: Barclays i Standard Chartered  rozpoczęły wewnętrzne 

dochodzenie w sprawie potencjalnego wykorzystania ich kont przez członków 

zarządu FIFA w celu dokonywania korupcyjnych przelewów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-32950214 

 

 

Tysiące szkół zniszczonych w czasie kwietniowego trzęsienia ziemi w Nepalu 

zostało otwartych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32950361 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32949236
http://www.bbc.com/news/uk-32950214
http://www.bbc.com/news/world-asia-32950361
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Zgodnie z raportem amerykańska policja codziennie zabija więcej niż dwie 

osoby 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32950383 

 

 

Napędzany energią słoneczną samolot przygotowuje się do przekroczenia 

Oceany Spokojnego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-32946874 

 

 

30.V 

Powtórnie wybrany przewodniczący FIFA Sepp Blatter zbagatelizował 

amerykańskie działanie mające na celu uruchomienie procedur przeciwko 

władzom organizacji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32941740 

 

 

Stany Zjednoczone wezwały do „natychmiastowego wstrzymania" poszerzania 

terenu na kwestionowanych rejonach Morza Południowo Chińskiego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32941829 

 

 

Japonia, Silne podwodne trzęsienie ziemi było odczuwalne w Tokyo 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32943904 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32950383
http://www.bbc.com/news/science-environment-32946874
http://www.bbc.com/news/world-europe-32941740
http://www.bbc.com/news/world-asia-32941829
http://www.bbc.com/news/world-asia-32943904


  POLSKI PORTAL 1-31  maj 2015                                                                                                                                                         nr 5 (26)                                                                                                                                                        
4 
 

 

Nigeria, Zamachowiec samobójca zabił co najmniej 16 osób w meczecie w 

mieście Maiduguri, informuje policja 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32944054 

 

 

Były prezydent Gruzji Mikheil Saakashvili  został wybrany na burmistrza w 

Odessie na Ukrainie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32943701 

 

 

Syria, Co najmniej 72 osoby zostały zabite w mieście Aleppo przez bomby 

beczułkowe zrzucone ze śmigłowców rządowych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32942090 

 

29.V 

David Cameron i Angela Merkel rozmawiają na temat reform w UE 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-32925582 

 

Syryjscy bojownicy islamscy zajęli  Ariha w prowincji Idlib 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32924268 

 

Rośnie napięcie na linii USA-Chiny w związku z budową przez Pekin „Wielkiej 

Ściany Piasku" ("Great Wall of Sand") 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32944054
http://www.bbc.com/news/world-europe-32943701
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32942090
http://www.bbc.com/news/uk-politics-32925582
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32924268
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http://www.bbc.com/news/world-asia-32913899 

 

ONZ: Birma musi wskazać przyczyny kryzysu związanego z emigrantami 

Volker Turk, asystent wysokiego komisarza od spraw ochrony UNHCR, przy 

Agencji ds. uchodźców przy ONZ powiedział, że Birma ponosi odpowiedzialność 

ze swoich obywateli oraz, że przyznanie obywatelstwa ludziom, którzy go nie 

mają jest kluczowe dla kraju. 

(ź) 

http://edition.cnn.com/2015/05/29/asia/thailand-regional-migrant-

meeting/index.html 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32925815 

 

Prezydent Władymir Putin ogłasza, że liczba wypadków śmiertelnych podczas 

służby w wojsku będzie odtąd tajna 

Od wielu lat informacja o żołnierzach rosyjskich, którzy zginęli nie była 

podawana do wiadomości publicznej. Teraz zgodnie z nowym dekretem straty 

personelu wojskowego  „w czasie pokoju podczas wykonywania tajnych 

operacji" będą utajnione, podaje rosyjska agencja TASS. 

Zdaniem krytyków Kreml podjął ten krok na skutek konfliktu na Ukrainie. 

Rosja konsekwentnie zaprzecza, że wysyła tam swoich żołnierzy. 

Zdaniem Rosji w konflikcie uczestniczą Rosjanie, ale walczą jako ochotnicy 

a nie jako żołnierze Federacji Rosyjskiej 

(ź) 

http://edition.cnn.com/2015/05/28/europe/russia-putin-peacetime-

military-deaths-state-secret/index.html 

 

Z grobów w Iraku ekshumowano prawie 500 ciał 

Ciała wydobyto z grobów w prezydenckim kompleksie w mieści Tikrit, 

poinformował przedstawiciel rządowy z Bagdadu. Sądzi się, że byli to iraccy 

kadeci wojskowi, o których zabiciu poinformowało Państwo Islamskie w 

czerwcu 2014 roku podczas masakry w obozie Speicher, umocnionej bazy 

irackiej w pobliżu Tikritu. 

Szczątki są przetrzymywane w głównej kostnicy w Bagdadzie, gdzie zostaną 

przeprowadzone testy, poinformowały władze 

(ź) 

http://edition.cnn.com/2015/05/28/world/iraq-isis/index.html 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32913899
http://edition.cnn.com/2015/05/29/asia/thailand-regional-migrant-meeting/index.html
http://edition.cnn.com/2015/05/29/asia/thailand-regional-migrant-meeting/index.html
http://www.bbc.com/news/world-asia-32925815
http://edition.cnn.com/2015/05/28/europe/russia-putin-peacetime-military-deaths-state-secret/index.html
http://edition.cnn.com/2015/05/28/europe/russia-putin-peacetime-military-deaths-state-secret/index.html
http://edition.cnn.com/2015/05/28/world/iraq-isis/index.html
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22 maj (piątek) – 28 maj (czwartek) 2015 

28.V 

Dawid Cameron chce ostrzec liderów Europejskich, że Wielka Brytania 

zagłosuje za opuszczeniem UE jeśli nie zgodzą się oni na przeprowadzenie 

proponowanych przez jego rząd reform, powiedział minister spraw 

zagranicznych 

Philip Hammond powiedział, że premier wierzy w „przeprowadzenie istotnych" 

zmian przed referendum w Wielkiej Brytanii. 

Nie zorganizuje referendum w następnym roku o ile rozmowy pójdą dobrze ale 

powiedział co miał na myśli mówiąc o reformach. 

D. Cameron udaje się do Holandii i Francji, aby znaleźć poparcie dla zmian, 

które chce przeprowadzić. 

Premier nie podła szczegółów dotyczących proponowanych przez niego reform, 

ale chce m.in. twardych reguł, które uniemożliwią emigrantom korzystanie z 

wszelkich  benefitów w Wielkiej Brytanii. 

Zabiega również o ochronę Dystryktu Londynu (City of London) w wypadku 

bliższej integracji z eurostrefą 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-32909896 

 

 

Zarząd piłki nożnej - FIFA zamierza zorganizować coroczny kongres pomimo 

ostrzeżeń od sponsorów w sprawie aresztowania jej głównych przedstawicieli 

w związku z oskarżeniem w sprawie korupcji 

Przedstawiciele VISA informują, że podejmie decyzje w sprawie dalszego 

sponsoringu jeśli FIFA nie przeprowadzi zmian. Coca Cola i Adidas wyraziły 

swoje zaniepokojenie 

 

Europejski zarząd futbolu UEFA podejmie decyzję czy nie zbojkotować 

głosowania w sprawie wyboru nowego przedstawiciele FIFA, które ma się odbyć 

w piątek 

FIFA tymczasowo zakazała podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z 

futbolem 11 spośród 14 osobom, które zostały w środę oskarżone przez władze 

USA. 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-32909896
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Osoby te oskarża się o wymuszanie okupu, oszustwa finansowe oraz pranie 

pieniędzy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32910235 

 

 

Władze Malezji prowadzą przesłuchanie 12 policjantów podejrzanych o udział 

w prowadzeniu obozowisk w których przebywali ludzie którzy znaleźli się 

tutaj za sprawą przemytników 

Czterech z nich zostało aresztowanych od ubiegłego roku powiedział zastępca 

ministra spraw wewnętrznych Wan Junaidi Tuanku Jaafar. 

Władze informują o znalezieniu 139 grobów znalezionych na granicy kraju z 

Tajlandią. 

Trasa jest wykorzystywana przez przemytników ludzi, którzy przywożą 

emigrantów z Birmy i Bangladeszu do Malezji. 

Tajska policja znalazła porzucone obozowiska po tajlandzkiej stronie 

granicy w maju. 

Według raportów pochodzących z agencji informacyjnych w obozach w Malezji 

dopuszczano się tortur na emigrantach.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32911023 

 

Przedstawiciele armii amerykańskiej przypadkowo wysłali żywe próbki wąglika 

do dziewięciu laboratoriów w kraju oraz do bazy wojskowej w Korei 

Południowej, informuje Pentagon 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32910020 

 

 

Firma Jawbone pozywa konkurencyjną firmę fitness Fitbit oskarżając ją o 

kradzież wrażliwych danych 

W tym miesiącu Fitbit, która produkuje urządzenia (wearable devices), które 

rejestrują parametry życiowe rozpoczęła sprzedaż akcji na których zamiera 

zarobić 100 mln dolarów. 

Firma chce umieścić swoje akcje na giełdzie nowojorskiej (New York Stock 

Exchange) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32910235
http://www.bbc.com/news/world-asia-32911023
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32910020
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-32911003 

 

 

Czy gumki do mazania są w szkole „narzędziami diabła"? 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-32884330 

 

27.V 

Komisja Europejska ma ogłosić szczegóły swoich kontrowersyjnych planów 

dotyczących przyjęcia dziesiątek tysięcy emigrantów, którzy przybyli do 

Europy z Afryki i Bliskiego Wschodu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32894624 

 

 

Siły Hamasu w Strefie Gazy dopuszczały się poważnych przestępstw w tym 

porwań, tortur oraz zabójstw sądzonych w trybie przyśpieszonym 

palestyńskich cywili w 2014 roku, podaje raport 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32894633 

 

 

Sześciu przedstawicieli związanych z futbolem zostało aresztowanych w 

Zurichu w związku z oskarżeniami dotyczącymi podejmowania decyzji w Fifa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32895048 

 

 

 

http://www.bbc.com/news/business-32911003
http://www.bbc.com/news/magazine-32884330
http://www.bbc.com/news/world-europe-32894624
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32894633
http://www.bbc.com/news/world-europe-32895048
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Genetycznie zmodyfikowana wersja wirusa, który normalnie wywołuje 

opryszczkę może być lekarstwem na leczenie raka skóry, informują naukowcy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-32881552 

 

 

Co najmniej 17 osób zginęło i kilkadziesiąt osób zostało rannych w stanie 

Oklahoma i Texas na skutek rekordowych opadów deszczu w ciągu minionego 

weekendu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32888733 

 

 

26.V 

Siły wojskowe Rosji rozpoczęły masowe ćwiczenia wojskowe, w których bierze 

udział około 250 samolotów i 12 000 żołnierzy, informuje minister obrony 

Ministerstwo podaje, że 4 dniowe ćwiczenia mają na celu sprawdzenie 

gotowości bojowej. 

Rozpoczęły się w tym samym czasie kiedy NATO oraz jej partnerzy rozpoczęły 

manewry arktyczne 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32877936 

 

 

Co najmniej 13 osób zostało zabitych przez tornado, które dotknęło miasto 

Ciudad Acuna na granicy meksykańskiej 

Setki domów zostały zniszczone  w mieście znajdującym się w stanie Coahuila 

naprzeciwko granicy z Del Rio w Teksasie. 

W stanach Zjednoczonych doszło do wielkich powodzi, zginęło co najmniej 3 

osoby i 12 jest uznawanych za zaginione. 

Burmistrz Coahuila Ruben Moreira poinformował, że 10 osób dorosłych i 

trójka dzieci zginęły. Jednego dziecka nie znaleziono a kolejnych 150 osób 

zostało zabranych do szpitala. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-32881552
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32888733
http://www.bbc.com/news/world-europe-32877936
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http://www.bbc.com/news/world-latin-america-32877631 

 

 

Dlaczego ludzie marnują tak wiele czasu w biurze 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-32829232 

 

 

25.V 

Wybory prezydenckie w Polsce, Bronisław Komorowski przegrał z rywalem 

Andrzejem Dudą 

Według wstępnych wyników na B. Komorowskiego zagłosowało 47% wyborców a na 

A. Dudę 53% 

Oficjalne wyniki są spodziewane w poniedziałek po południu 

Zwycięstwo jest ostrzeżeniem dla premier Ewy Kopacz, która jest 

sojusznikiem Bronisława Komorowskiego przed jesiennymi wyborami 

parlamentarnymi. 

Andrzej Duda obiecał przywrócić dawny wiek emerytalny, ale w wyborach musi 

zwyciężyć jego partia Prawo i Sprawiedliwość  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32862772 

http://www.kommersant.ru/doc/2733874 

 

 

Nowe ruchy antykorupcyjne w Hiszpanii zdobyły głosy podczas lokalnych i 

regionalnych wyborów 

Rządząca Partia Narodowa (People's Party) uzyskała 27%, ale przegrała w 

Madrycie po raz pierwszy od 20 lata. 

Dla głosujących najważniejszym problemem była hiszpańska gospodarka i wielu 

jest oburzonych w związku z cięciami na wydatki publiczne oraz raportami na 

temat przypadków korupcji. 

Oskarża się o to rząd premiera Mariano Rajoyi poprzedni rząd socjalistyczny 

(PSOE). 

Obecnie oficjalnie Hiszpania wyszła z recesji.  

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-32877631
http://www.bbc.com/news/magazine-32829232
http://www.bbc.com/news/world-europe-32862772
http://www.kommersant.ru/doc/2733874
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32871610 

 

 

W pobliżu 28 obozów przemytników (zajmujących się nielegalnym przewożeniem 

ludzi) na granicy z Tajlandią w północnej Malezji  znaleziono 139 grobów 

emigrantów 

Szef policji Khalid Abu Bakar powiedział, że w niektórych grobach 

znalezionych od 11 maja może być więcej niż jedno ciało 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32872815 

 

 

Były premier Izraela  Ehud Olmert został skazany na osiem miesięcy 

więzienia 

Wyrok wydano po ponownym procesie w marcu. Według aktu skazującego 

odpowiada za wzięcie od amerykańskiego biznesmena ponad 150 000 dolarów. 

Jego prawnicy zapowiedzieli apelację. 

Wyrok jest dodatkiem do sześcioletniej kary pozbawienia wolności, na którą 

został skazany w ubiegłym roku w odrębnym procesie za wręczenie łapówki. 

E. Olmert był premierem Izraele w latach 2006 do 2009 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32873016 

 

 

Premier Iraku al-Abadi powiedział, że miasto Ramadi zostanie odbite z rąk 

bojowników PI „w ciągu najbliższych dni" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32872346 

 

Zdaniem ekspertów po zajęciu Palmyry przez bojowników Państwa Islamskiego 

może dojść do zagłady rzadkiego ptaka ibisa (bald ibis) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32872350 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32871610
http://www.bbc.com/news/world-asia-32872815
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32873016
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32872346
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32872350
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24.V 

Wybory w Polsce, trwa druga tura głosowania na głowę państwa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32862772 

 

 

Grecja nie będzie mogła spłacić swoich zobowiązań względem Międzynarodowego 

Funduszu Walutowego, informuje minister spraw wewnętrznych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-32864068 

 

 

Tysiące Nepalczyków uciekło po wystąpieniu obsunięcia ziemi w zachodniej 

części kraju co doprowadziło do blokady rzeki 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32859353 

 

 

 

Siły irackie straciły wolę walki - powiedział amerykański sekretarz obrony 

Ashton Carter 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32867220 

 

 

Amerykański matematyk John Nash, który był inspiracją do nagrodzonego 

Oscarem filmu pt. „Piękny umysł" zginął ze swoją żoną w wypadku 

samochodowym 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32865248 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32862772
http://www.bbc.com/news/business-32864068
http://www.bbc.com/news/world-asia-32859353
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32867220
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32865248
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23.V 

W Republice Irlandii głosujący w referendum w znacznej większości poparli 

legalizację małżeństw osób tej samej płci 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32858501 

 

 

Policjant z Cleveland został uznany za niewinnego w związku z zastrzeleniem 

dwójki Afro Amerykanów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32859763 

 

 

KRYZYS UKRIŃSKI, jeden z głównych dowódców separatystów Alexei Mozgovoi 

został zabity podczas ataku  

 

na jego samochód, informują rosyjskie i ukrińskie media 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32861947 

 

 

Prezydent Rosji Władymir Putin podpisał akt prawny zgodnie z którym można 

zakazać działalności zagranicznych organizacji pozarządowych w kraju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32860526 

 

 

65-letnia Niemka Annegret Raunigk urodziła czworaczki 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32857398 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32858501
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32859763
http://www.bbc.com/news/world-europe-32861947
http://www.bbc.com/news/world-europe-32860526
http://www.bbc.com/news/world-europe-32857398
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22.V 

Bojownicy państwa islamskiego zajęli ostatni kontrolowane przez siły 

rządowe Syrii przejście graniczne pomiędzy Syrią i Irakiem, poinformowała 

syryjska grupa monitorująca 

Siły rządowe wycofały się z granicznego al-Tanf - znanego jako al-Waleed.  

Utrata al-Tanf  nastąpiła po tym kiedy PI zajęło starożytne miasto Palmyra 

w czwartek. 

Obecnie PI kontroluje ponad 95 000 km2 Syrii, które stanowi 50% powierzchni 

kraju informuje SOHR.  

Siły bojowników znajdują się w prowincji al-Zour i Raqqa oraz są obecni w 

Hasakeh, Aleppo, Homs i Hama. 

PI zdobyło terytoria również w sąsiednim Iraku zajmując ważne pod względem 

strategicznym Ramadi w prowincji Anbar po kilku tygodniach walk. 

Stany Zjednoczone  i ich koalicyjni partnerzy przeprowadzili 18 ataków 

powietrznych na cel PI w Syrii i Iraku od środy informują źródła Combined 

Joint Task Force. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32840508 

 

Głosujący w Republice Irlandii biorą udział w referendum w sprawie 

zalegalizowania małżeństw osób tej samej płci 

Ponad 3,2 mln osób odpowie na pytanie czy zgadza się na wprowadzenie 

poprawki do konstytucji umożliwiającej na zgodę zawierania małżeństw przez 

pary lesbijek i gejów. 

Obecnie małżeństwa osób tej samej płci zalegalizowano w 19 krajach na 

świecie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32835572 

 

Kryzys ukraiński, Dwaj mężczyźni schwytani przez żołnierzy ukraińskich 

przyznało się, ze są członkami rosyjskich sił zbrojnych, informuje raport 

mediatorów europejskich 

Obaj zostali przepytani w szpitalu wojskowym przez członków  Organization 

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

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32840508
http://www.bbc.com/news/world-europe-32835572


  POLSKI PORTAL 1-31  maj 2015                                                                                                                                                         nr 5 (26)                                                                                                                                                        
15 
 

„Byli uzbrojeni ale nie mili wydanych rozkazów aby atakować" - czytamy w 

raporcie. 

Rosja nie wypowiedziała się w sprawie ostatnich doniesień, ale 

poinformował, że dwaj schwytanie żołnierze nie należą do czynnej służby. 

Zdaniem OSCE obaj mężczyźnie przyjechali na Ukrainę aby przeprowadzić 

rekonesans. 

Obaj mężczyźni zostali ranni i schwytano ich w mieście Shchastya około 30 

kom od rosyjskiej granicy w niedzielę  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32840502 

 

Sąd najwyższy w Baltimore oskarżył sześciu oficerów policji o spowodowanie 

śmierci Freddie Graya 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32833803 

 

KOLUMBIA, W mieście Salgar odbył się masowy pogrzeb ofiar które zginęły na 

skutek osunięcia ziemi w poniedziałek 

Pochowano 33 spośród 84 osób, których ciała udało się wyciągnąć. W dalszym 

ciągu poszukuje się szczątków innych osób 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-32840652 

 

 

Ukryty w ocenach świat planktonu jest ogromnym źródłem informacji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-32831814 

15 maj (piątek) – 21 maj (czwartek) 2015 

21.V 

Bojownicy z Państwa Islamskiego w Syrii zajęli starożytne miasto Palmyra i 

weszli na teren, w którym znajdują się cenne ruiny, informują raporty 

Grupa monitorująca The Syrian Observatory informuje, że nie ma jeszcze 

informacji na temat potencjalnych zniszczeń. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32840502
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32833803
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-32840652
http://www.bbc.com/news/science-environment-32831814
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Dodatkowo podaje, że PI kontroluje pobliską bazę powietrzną, więzienie oraz 

kwaterę główną wywiadu. Władze Syrii poinformowały, że bojownicy PI wyparli 

siły rządowe z miasta. 

Poprzedni bojownicy PI zniszczyli starożytne artefakty pochodzące z epoki 

pre islmaskiej  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32820857 

 

Premier Malezji Najib Razak powiedział, że jego kraj będzie prowadził 

poszukiwania  oraz zorganizuje misję ratunkową dl łodzi w których byli 

emigranci z Rohingya na Morzu Andamańskim 

Zostanie zorganizowana również pomoc humanitarna, która doterze drogą 

morską i lądową poinformował premier. 

Ministrowie spraw zagranicznych Malezji i Indonezji spotkali się w Myanmar 

(Birmie) w celu przeprowadzenia rozmów dotyczących kryzysu. Szacuje się, że 

około 7000 ludzi zostało porzuconych w łodziach na morzu. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32822508 

 

W ostatnich latach swojego życia Osama ben Laden namawiał swoich 

zwolenników aby skoncentrowali się na atakach wymierzonych przeciwko USA, 

wynika z ostatnio opublikowanych dokumentów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32817456 

 

 

Woda do ziemskich oceanów dotarła  wraz z bryłami lodu z kosmosu podczas 

gwałtownego okresu zmian podczas tworzenia się planety 

(ź) 

http://www.bbc.com/earth/story/20150526-alien-origin-of-earths-

oceans 

 

20.V 

Zaginiona łódź z emigrantami została znaleziona na wybrzeżu Indonezji 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32820857
http://www.bbc.com/news/world-asia-32822508
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32817456
http://www.bbc.com/earth/story/20150526-alien-origin-of-earths-oceans
http://www.bbc.com/earth/story/20150526-alien-origin-of-earths-oceans
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32806972 

 

 

Prezydent Ukrainy Petro Poroshenko powiedział BBC, że jego kraj jest w 

stanie „prawdziwej wojny" z Rosją i że Ukraińcy powinni przygotować się do 

rosyjskiej ofensywy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32805555 

 

 

Bojownicy syryjscy zajęli bazę wojskową, która niedawno była w rękach sił 

rządowych w pn-zach prowincji Idlib 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32805235 

 

 

Rząd Iraku wzywa ochotników, aby zgłaszali się do waliki  przeciwko 

bojownikom Państwa Islamskiego i żeby pomogli przejąć miasto Ramadi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32806487 

 

 

Dziesięcioro nastolatków zostało aresztowanych prze policję kanadyjską na 

skutek podejrzenia , że planują pojechać do Syrii i Iraku, aby przyłączyć 

się do Państwa Islamskiego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32806866 

 

 

Książe Karol ma się spotkać z matką zabitego chłopca, który zginął w 

wybuchu bomby podłożonej przez IRA podobnie jak kuzyn królowej  Lord 

Mountbatten 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32806972
http://www.bbc.com/news/world-europe-32805555
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32805235
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32806487
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32806866
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-32802439 

 

 

 

ROSJA, Walka z wirusem HIV gdzie nikt nie uznaje tego za problem 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-32792830 

 

 

Najgroźniejszy wulkan w kontynentalnej części USA 

(ź) 

http://www.bbc.com/travel/story/20150501-the-deadliest-volcano-in-

the-continental-us 

 

19.V 

GRECJA, Minister finansów Yanis Varoufakis powiedział, że spodziewa się, że 

w ciągu następnego tygodnia dojdzie do podpisania porozumienia w sprawie 

udzielenia kredytu 

Rządowi kończą się środki i jest zobowiązany do zapłacenia do 5 czerwca 1,5 

miliarda Euro dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32790726 

 

 

Jedenastu afgańskich policjantów została skazanych na rok pozbawienia 

wolności, za nie udzielenie ochrony kobiecie, która została zabita w Kabulu 

28-letnia Farkhunda została zabita na śmierć po tym jak oskarżono ją o 

spalenie Koranu, choć świadkowie informują, że tego nie zrobiła. 

W tym miesiącu czterech mężczyzn skazano na śmierć za jej zabójstwo a 

kolejnych ośmiu dostało kary więzienia. 

http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-32802439
http://www.bbc.com/news/magazine-32792830
http://www.bbc.com/travel/story/20150501-the-deadliest-volcano-in-the-continental-us
http://www.bbc.com/travel/story/20150501-the-deadliest-volcano-in-the-continental-us
http://www.bbc.com/news/world-europe-32790726
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Incydent doprowadził do masowych protestów przeciwko złemu traktowaniu 

kobiet 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32791519 

 

 

Była premier Tajlandii Yingluck Shinawatra nie przyznała się do winy w 

krótkim wystąpieniu podczas rozpoczęcia jej procesu, w którym jest 

oskarżona o niegospodarność 

Jeśli zostanie dowiedziona jej wina w związku z rolą w kontrowersyjnych 

działaniach zmierzających do importu znacznych ilości ryzu może otrzymać 

wyrok do 10 lat pozbawienia wolności. 

w ubiegłym roku została zmuszona do ustąpienia ze stanowiska krótko przed 

zamachem stanu, którego dokonała armia 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32790248 

 

 

Rysownik znany jak „Luz" (Renald Luzier) w Charlie Hebdo, który 

zaprojektował  okładkę magazynu na której znalazła się postać proroka 

Mahometa po ataku w Paryżu poinformował, że odchodzi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32790128 

 

18.V 

Ministrowie UE przyjęli plan powołania sił marynarki wojennej, które będą 

zwalczać przemytników ludzi w Libii 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32787342 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32791519
http://www.bbc.com/news/world-asia-32790248
http://www.bbc.com/news/world-europe-32790128
http://www.bbc.com/news/world-europe-32787342
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Bojownicy Shia gromadzą się w mieście Ramadi aby przygotować się do 

kontrataku przeciwko bojownikom z Państwa Islamskiego, którzy go zajęli w 

niedzielę 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32777138 

 

 

Dziesiątki tysięcy Macedończyków wzięło udział w poparciu premiera Nikola 

Gruevski dzień po tym kiedy podobna ilość demonstrowała przeciwko jego 

rządowi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32789747 

 

 

Dean Potter jeden z najbardziej znanych sportowców ekstremalnych zginął w 

Kalifornii  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32776686 

 

15.V 

BURUNDI, Trzech generałów, którzy próbowali dokonać zamachu stanu przeciwko 

prezydentowi zostali aresztowani informują źródła 

Ale ich przywódca Gen Godefroid Niyombare jest wciąż na wolności, informuje 

rzecznik prezydenta. 

Podczas starć w czwartek w stolicy kraju Bujumbura zostało zabitych pięciu 

żołnierzy. 

„Zdecydowaliśmy się poddać" Gen Niyombare powiedział agencji AFP. Dodał, że 

oddziały wierne prezydentowi otoczyło go. 

Przedstawiciele wojska informują , że mają pod kontrolą lotnisko oraz 

telewizję państwową oraz stacje radiowe. 

Reporterzy BBC informują, że ulice są w większości kontrolowane przez 

policję. 

Do zaognienia sytuacji doszło po tym jak 51 letni prezydent powiedział, że 

wystartuje po raz trzeci w wyborach w czerwcu. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32777138
http://www.bbc.com/news/world-europe-32789747
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32776686
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Przeciwnicy informują, że jest to wbrew konstytucji, według której 

prezydent może pełnić swój urząd przez dwie kolejne kadencje. 

Prezydent P. Nkurunziza argumentuje, ze jest uprawniony do trzeciej 

kadencji ponieważ po raz pierwszy w 2005 roku został nominowany na 

prezydenta przez parlament a nie wybrany 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32747515 

 

Ponad 600 emigrantów z Bangladeszu i Myanmar porzuconych w łodzi na morzu 

została przewiezionych do prowincji Aceh w Indonezji po tym kiedy uratowali 

ich lokalni rybacy 

Uważa się, że tysiące emigrantów należących głównie do muzułmańskiej 

mniejszości Rohingya w Myanmar jest porzucanych na morzu przez 

przemytników. 

Około 2000 z nich znaleziona na wybrzeżu w Aceh na początku tygodnia, teraz 

jest im udzielna pomoc medyczna. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32747616 

 

 

Trzęsienie ziemi w Nepalu, znaleziono wrak amerykańskiego helikoptera 

wojskowego, który zaginął, informują przedstawiciele wojska w Nepalu 

Śmigłowiec zaginał w tym tygodniu podczas dostarczania pomocy w pobliżu 

chińskiej granicy. Na jego pokładzie było sześciu amerykańskich i dwóch 

nepalskich żołnierzy. 

Maj Gen Binoj Basnet powiedział agencji AFP, że nie wiidomo czy ktoś 

ocalał. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32748350 

 

Państwo Islamskie ogłosiło wiadomość, która pochodzi od ich przywódcy Abu 

Bakr al-Baghdadi,która jeśli się potwierdzi będzie pierwszą od miesięcy 

Zgodnie z jej treścią zachęca się muzułmanów, aby ci osiedlili się w 

"kalifacie", który został ogłoszony na terytorium Syrii i Iraku. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32744070 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32747515
http://www.bbc.com/news/world-asia-32747616
http://www.bbc.com/news/world-asia-32748350
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32744070
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„Król Bluesa" gitarzysta i piosenkarz BB King zmarł w wieku 89 lat 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-32747861 

 

Dlaczego śpimy? 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-32606341 

 

8 maj (piątek) – 14 maj (czwartek) 2015 

14.V 

BURUNDI, Prezydent kraju Pierre Nkurunziza nie mógł wrócić do kraju na 

skutek przewrotu do którego doszło podczas jego nieobecności 

P. Nkurunziza chciał wrócić ze szczytu odbywającego się w Tanzanii, ale 

lotnisko zostało zamknięte i nie zezwolono na lądowanie jego samolotu, 

który zawrócił do Tanzanii. 

W ciągu ostatniej doby doszło do ciężkich walk pomiędzy armią lojalną 

prezydentowi a uczestnikami przewrotu. 

Nie wiadomo czy zamach stanu się powiódł czy też nie. 

Przewrót w Burundi został ogłoszony przez Maj Gen Godefroid Niyombare 

byłego szefa wywiadu i  sprzymierzeńca  prezydenta, który został 

zdymisjonowany  po tym kiedy P. Nkurunziza wyleciał do Tanzanii w środę. 

Na ulice wyszły tysiące ludzi popierających przewrót. Ale w ciągu ostatniej 

doby szef armii Gen Prime Niyongabo - zwolennik prezydenta poinformował, że 

„Zamach stanu... nie powiódł się". 

W Burundi doszło do niepokojów po tym jak prezydent P. Nkurunziza, który 

stanął na czele państwa w 2005 roku ogłosił, że będzie się starał o wybór 

na trzecią kadencję - co jest niezgodne z konstytucją. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32731554 

 

 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-32747861
http://www.bbc.com/news/science-environment-32606341
http://www.bbc.com/news/world-africa-32731554
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Liczba ofiar pożaru, który zniszczył fabrykę butów w stolicy Filipin 

wzrosła do 72 informują władze 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32732956 

 

 

AFGANISTAN, Policja informuje, że co najmniej 11 osób zginęło na skutek 

ataku na hotel w Kabulu, w którym znajdowali się obcokrajowcy oczekujący na 

koncert 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32732083 

 

 

Światowy przemysł farmaceutyczny został wezwany do pokrycia wydatków 

sięgających 2 miliardy dolarów w celu wznowienia badań nad antybiotykami  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-32701896 

 

13.V 

Przemytnicy przez Facebooka sprzedają marzenia o Europie - piszą Daniel 

Adamson i Mamdouh Akbiek z BBC 

Używając tego medium przemytnicy reklamują swoje usługi obiecując 

bezpieczne przepłynięcie Morza Śródziemnego. Na ich stronach można znaleźć 

sieć powiązań pomiędzy trzema kontynentami. 

Dzięki temu zarabiają setki milionów dolarów. Przez to stali się 

alternatywnym sposobem na znalezienie azylu w krajach UE. 

Przykład takiej reklamy: "Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu mamy w ofercie 

szereg możliwości. Turcja Libia Włochy 3800 dolarów. Algieria Libia Włochy 

2500 dolarów. Sudan Libia Włochy 2500... Wszystkie łodzie są drewniane... 

Jeśli masz pytanie skontaktuj się ze mną przez Viber lub WhatsApp". 

To nie jest ulotka z biura podróży. Ale uaktualniona informacja na 

Facebooku wysłana przez człowieka zajmującego się przemytem ludzi Abdula 

Aziza z mieści w Libii Zuwara zamieszczona 21 kwietnia. Abdul Aziz jest 

jednym z setek przemytników, który używa teraz medium społeczne  aby 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32732956
http://www.bbc.com/news/world-asia-32732083
http://www.bbc.com/news/health-32701896
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zareklamować swoje usługi dla emigrantów i uchodźców, którzy próbują się 

dostać do Europy.    

(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-32707346 

 

Po ostatnim trzęsieniu ziemi w Nepalu zorganizowano akcję ratunkową aby 

znaleźć ocalałych 

Co najmniej 65 osób zginęło i prawie 2000 zostało rannych we wtorek po 

trzęsieniu ziemi o sile 7,3 w skali Richtera. Co najmniej 17 osób zginęło w 

Indiach. 

Tysiące Nepalczyków spędziło noc poza domem. Wielu nie wróciło do swoich 

domów od trzęsienie ziemi o sile 7,8 w skali Richtera, które nawiedziło 

kraj 25 kwietnia w wyniku, którego zginęło 8 000 ludzi. 

Obecne trzęsienie miało swoje centrum około 76 km od stolicy Kathmandu w 

pobliżu miasta Namche Bazzar. 

Do kolejnych wstrząsów o sile 6,3 w skali Richtera  doszło pół godziny 

później, natomiast w środę rano miały miejsce kolejne wstrząsy. 

Główne trzęsienie ziemi było odczuwalne w pn. Indiach, tybecie i 

Bangladeszu. Minister Indii poinformował, że 16 osób zginęło w mieście 

Bihar i jedna w Uttar Pradesh 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32716211 

 

PAKISTAN, Co najmniej 41 osób zostało zabitych a 20 rannych w ataku na 

autobus w Karachi przewożący muzułmanów Shia 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32717321 

 

Amerykański sekretarz Stanu Jon Kerry powiedział, że odbył „szczere 

spotkanie" z prezydentem Władymirem Putinem w czasie swojej pierwszej 

wizyty w Rosji odkąd rozpoczął się kryzys na Ukrainie w 2014 roku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32700259 

 

Niemiecka gospodarka zwalnia szybciej niż się tego spodziewano 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-32707346
http://www.bbc.com/news/world-asia-32716211
http://www.bbc.com/news/world-asia-32717321
http://www.bbc.com/news/world-europe-32700259


  POLSKI PORTAL 1-31  maj 2015                                                                                                                                                         nr 5 (26)                                                                                                                                                        
25 
 

http://www.bbc.com/news/business-32717270 

 

KOREA PÓŁNOCNA, Minister obrony narodowej Hyon Yong-chol został stracony za 

okazanie nielojalności w stosunku do Kim Jong-una, poinformowała połodniowo 

koreańska agencja szpiegowska 

Według źródeł pan Hyon zasnął podczas wydarzenia w którym uczestniczył Kim 

Jong-un i nie wykonał instrukcji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32716749 

 

 

Rosja przesunęła w czasie powrót na Ziemię swoich trzech astronautów, 

którzy przebywają na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) po tym jak na 

skutek awarii statek nie dostarczył zapasów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32716458 

 

USA, Pociąg pasażerski wykoleił się w Filadelfii w wyniku czego zginęło co 

najmniej 5 osób a kilkadziesiąt zostało rannych informują władze 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32716462 

 

12.V 

Minister finansów Grecji informuje, że sytuacja finansowa jego kraju jest 

„bardzo niepewna" i w ciągu kilku tygodni może dojść tam do kryzysu 

Yanis Varoufakis ostrzegł po tym jak ministrowie finansów eurostrefy 

spotkali się w Brukseli aby przedyskutować przekazanie ostatniej transzy 

7,2 miliarda euro w celu pomocy dla Grecji (240 miliardów UE/IMF) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32699355 

 

 

http://www.bbc.com/news/business-32717270
http://www.bbc.com/news/world-asia-32716749
http://www.bbc.com/news/world-europe-32716458
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32716462
http://www.bbc.com/news/world-europe-32699355
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Kryzys ukraiński: Amerykański sekretarz stanu John Kerry odbędzie rozmowy w 

Rosji - to jego pierwsza wizyta w kraju od początku 2014 roku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32700259 

 

 

BANGLADZESZ, Świecki blogger Ananta Bijoy Das  został zabity 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32701001 

 

 

Zdaniem uhonorowanego nagrodą Pulitzera Seymour Hersha atak Amerykanów w 

wyniku którego zginała Osama Bin Laden nie był tajną, ryzykowną akcją USA, 

ale było to połączona operacja  wojskowego wywiadu amerykańskiego i 

pakistańskiego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32698016 

 

 

Były oficer CIA Jeffrey sterling został skazany na więzienie za ujawnienie 

informacji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/32456102 

 

 

Wzrasta alarmująco liczba udarów u młodych ludzi ostrzega fundacja 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-32690040 

 

11.V 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32700259
http://www.bbc.com/news/world-asia-32701001
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32698016
http://www.bbc.com/news/32456102
http://www.bbc.com/news/health-32690040
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Konserwatywny rywal Andrzej Duda zmierzy się z prezydentem Bronisławem 

Komorowskim w drugiej rundzie wyborów jako pokazują wyniki głosowania 

Podczas pierwszej rundy A. Duda zdobył 34,5 % a B. Komorowski 33.1% 

Frekwencja wyniósł 48,8%. 

„Wyniki głosowania są poważnym ostrzeżeniem dla całej ekipy rządzącej" 

powiedział B. Komorowski. „Powinniśmy słuchać wyborców ponieważ musimy 

doprowadzić do mobilizacji  wszystkich myślących ludzi w Polsce". 

Na trzecim miejscu uplasował się Paweł Kukiz zdobywając 20% głosów, przed 

innymi 8 kandydatami.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32679820 

http://ria.ru/world/20150511/1063843809.html 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/polen-pis-kandidat-duda-bei-

praesidentschaftswahl-vorn-a-1033115.html 

 

Komisja Europejska przyjmie kontrowersyjną propozycję według której kraje 

UE będą musiały zgodzić się na przyjęcie liczby uchodźców zgodnie z 

wyznaczonym limitem 

ONZ szacuje, że 60 000 ludzi w tym roku próbowało przepłynąć Morze 

Śródziemne. 

Emigranci próbują przedostać się do Europy wypływając z Libii informuje 

Amnesty International. 

Ponad 1800 emigrantów utonęło w tym roku w Morzu Śródziemnym podczas 

podejmowania takiej próby, jest to 20-krotnie więcej niż w tym samym 

okresie rok temu. 

Polityka wyznaczona przez Komisję Europejską zostanie ogłoszona w środę, 

przy czym zostanie zaproponowane podjęcie kroków prawnych w stosunku do 

emigrantów, aby nie wrócili oni z powrotem w ręce handlarzy ludźmi. 

Limit określający liczbę emigrantów będzie wyznaczony w zależności od wielu 

czynników takich jak liczba mieszkańców danego kraju, wskaźniki ekonomiczne 

oraz liczba osób, które prosiły o azyl i już go uzyskały. 

Niemcy aprobują wyznaczenie limitów, w ostatnim roku przyjęły 200 000 

emigrantów udzielając im azylu. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32685942 

 

Władze Macedonii obwiniają mieszkańców Kosowa o krwawe starcia w Kumanovo 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32679820
http://ria.ru/world/20150511/1063843809.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/polen-pis-kandidat-duda-bei-praesidentschaftswahl-vorn-a-1033115.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/polen-pis-kandidat-duda-bei-praesidentschaftswahl-vorn-a-1033115.html
http://www.bbc.com/news/world-europe-32685942


  POLSKI PORTAL 1-31  maj 2015                                                                                                                                                         nr 5 (26)                                                                                                                                                        
28 
 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32680904 

 

Egipski policjant oskarżony o zabicie działacza będzie sądzony 

24-letni porucznik Yassin Hatem Salahedeen jest oskarżony o zabicie Shaimaa 

al-Sabbagh, która uczestniczyła w pokojowym marszu w Kairze w styczniu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32685935 

 

Najwyższy sąd w Szwecji nie zgodził się na zniesienie nakazu aresztowania w 

stosunku do założyciela WikiLeaks Juliana Assange 

(ź) 

http://lenta.ru/news/2015/05/11/julian/ 

 

10.V 

Polacy głosują na głowę państwa - obecny prezydent Bronisław Komorowski ma 

nadzieję, że zostanie wybrany na drugą kadencję 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32679820 

 

 

Kanclerz Niemiec Angela Merkel przybyła w niedzielę na ceremonię złożenia 

wieńca podczas ceremonii w Moskwie upamiętniającej Rosjan zabitych w czasie 

II wojny światowej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32682063 

 

 

Pasażerowie łodzi na której znajdowało się 500 członków muzułmańskiej 

społeczności Myanmar's Rohingya zostali uratowani u północnych wybrzeży 

Indonezji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32680904
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32685935
http://lenta.ru/news/2015/05/11/julian/
http://www.bbc.com/news/world-europe-32679820
http://www.bbc.com/news/world-europe-32682063
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http://www.bbc.com/news/world-asia-32680911 

 

Szkocka minister Nicola Sturgeon wezwała do ustanowienia nowych podatków i 

nowych ustaw legislacyjnych w Szkocji jako „priorytet" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-2015-scotland-32680698 

 

 

Pięcioro ludzi zostało zastrzelonych w szwajcarskim mieście Wuerenlingen 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32680212 

 

 

Prezydent Kuby Raul Castro przybył na audiencję do Watykanu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32679290 

 

 

Bojownicy w Jemenie odpowiedzą „pozytywnie" na ofertę ze strony Arabii 

Saudyjskiej, która przewodzi koalicji odpowiedzialnej za ataki powietrzne 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32680317 

 

 

W Macedonii siły bezpieczeństwa otoczyły prowincję Kumanovo w pobliżu 

serbsko-kosowskiej granicy gdzie w wyniku zbrojnego starcia zginęło ośmiu 

policjantów i 14 napastników 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32680904  

 

9.V 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32680911
http://www.bbc.com/news/election-2015-scotland-32680698
http://www.bbc.com/news/world-europe-32680212
http://www.bbc.com/news/world-europe-32679290
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32680317
http://www.bbc.com/news/world-europe-32680904


  POLSKI PORTAL 1-31  maj 2015                                                                                                                                                         nr 5 (26)                                                                                                                                                        
30 
 

Ostateczne wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii 

  Konserwatyści 331 

   Labour 232 

   SNP 56 

   DUP osiem 

   Lib Dems osiem 

   Pozostali w sumie 15 

Nie sprawdziły się prognozy przedwyborcze, oraz oczekiwania polityków. Nikt 

nie spodziewał się, że Konserwatyści zdobędą większość w parlamencie 

brytyjskim 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-2015-32661502 

 

 

 

W Rosji odbyła się największa parada wojskowa upamiętniające 70 rocznicę 

zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32668511 

 

 

Co najmniej 30 więźniów i 10 strażników zostało zabitych na skutek ataku na 

więzienie w Iraku a 50 osadzonych uciekło informują władze i policja 

Do ataku na placówkę w Khalis na pn-wch od Bagdadu przyznali się bojownicy 

z Państwa Islamskiego. 

Ale władze obwiniają zbuntowanych więźniów, którzy próbowali dostać się do 

składu broni.  

(ź)  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32671524 

 

 

Były prezydent Egiptu Hosni Mubarak został skazany na trzy lata więzienia 

za korupcję po powtórnym procesie w Kairze 

http://www.bbc.com/news/election-2015-32661502
http://www.bbc.com/news/world-europe-32668511
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32671524
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32672630 

 

Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że  w Liberii wirus Ebola nie 

występuje potwierdzając jednocześnie, że od 42 dni nie pojawił się ani 

jeden przypadek 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32671520 

 

8.V 

Wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii 

Liczba miejsc w parlamencie według szacunków wstępnych 

   Konserwatyści 246 

    Labour 212 

    SNP 55 

    DUP osiem 

    Lib Dems sześć 

    Sinn Fein cztery 

    Plaid Cymru trzy 

    SDLP trzy 

    UUP dwa 

    UKIP jeden 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/election-2015-32633008 

 

 

W Wielkiej Brytanii i pozostałych krajach Europy odbędą się uroczystości 

upamiętniające  dzień zwycięstwa - 70 lat od zakończenia wojny na 

kontynencie 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32672630
http://www.bbc.com/news/world-africa-32671520
http://www.bbc.co.uk/news/election-2015-32633008
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Po zakończeniu wojny w Europie minęło trzy miesiące kiedy poddała się 

Japonia 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-32626551 

 

Rosyjska agencja kosmiczna poinformowała, że statek, który miał dolecieć do 

Międzynarodowej Stacji Kosmicznej a nad którym utracono kontrolę spłonął po 

wejściu w atmosferę 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-32635037 

 

1 maj (piątek) – 7 maj (czwartek) 2015 

 

7.V 

Europejscy przywódcy spotkają się w Gdańsku aby uczcić 70 rocznicę 

zakończenia II wojny światowej w Europie 

O północy odbędzie się ceremonia w pobliżu Westerplatte gdzie oddano 

pierwsze strzały, które rozpoczęły wojnę. 

Rocznica będzie świętowania również w innych miejscach na świecie w czasie 

weekendu. 

Tymczasem wojskowa parada w Moskwie w niedzielę została zbojkotowana przez 

większość zachodnich krajów. 

W wywiadzie, który udzielił prezydent Polski Bronisław Komorowski Gazecie 

Wyborczej powiedział, że zakończenie wojny nie przyniosło wolności dla 

wschodniej Europy ponieważ kraje "zostały opanowane wbrew swoje woli" przez 

Związek Radziecki. 

Nazistowskie Niemcy  najechały na Polskę 1 września 1939 roku. 

Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom 2 lata później. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32619704 

 

 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-32626551
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-32635037
http://www.bbc.com/news/world-europe-32619704
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Wybory powszechne w Wielkiej Brytanii 

Do parlamentu zostanie wybranych 650 posłów. Uprawnionych do głosowania 

jest około 50 milionów osób. 

Po raz pierwszy wyborcy będą mogli zagłosować online 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-2015-32618577 

 

 

 

Premier Izraela Benjamin Netanyahu zgodził się na utworzenie koalicji 

Do uzgodnienia doszło siedem tygodni po zwycięstwie partii Likud w wyborach 

tuż przed ostatecznym terminem na sformowanie koalicji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32618192 

 

„To były pociski z systemu Buk-M1" poinformowała Novaya Gazeta uważana za 

jeden z kilku niezależnych mediów, które są w Rosji 

Samolot Malezyjskich Linii Lotniczych Lot rozbił się we wschodniej 

Ukrainie, zginęło 298 osób. 

Zdaniem gazety według szczegółowego raportu technicznego pociski Buk 

zostały wystrzelone bardziej z terytorium zajętego przez siły ukraińskie 

niż z terenu zajętego przez prorosyjskich rebeliantów. 

Do tej pory rosyjskie media spekulowały, że MH17 został zestrzelony przez 

pocisk wystrzelony z ukraińskiego myśliwca SU-25. 

Dwóch rosyjskich ekspertów wojskowych Pavel Felgenhauer i Vadim Lukashevich 

powiedziało BBC, że  wiarygodność raportu, który wyciekł do wiadomości 

publicznej  jest niewiarygodny ponieważ jest anonimowy i nie ujawniono 

źródła, z którego pochodzą wiadomości. 

Zastępca wydawcy Novaya Gazeta  Sergey Sokolov powiedział BBC, że nie zna 

nazwisk ekspertów, którzy opracowali raport ale zna miejsce w którym 

pracują 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32610955 

 

 

http://www.bbc.com/news/election-2015-32618577
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32618192
http://www.bbc.com/news/world-europe-32610955
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Rosyjski statek kosmiczny nad którym utracono kontrolę po jego starcie w 

ubiegłym tygodniu spadnie na ziemię i spłonie w atmosferze informują 

naukowcy 

Bezzałogowa jednostka wystartował z Kazahstanu w ubiegły wtorek, ale 

wkrótce po tym stracono z nią kontakt. 

Statek na którym znajdują się 3 tony wyposażenia rozpadnie się po wejściu w 

atmosferę. 

Progress M-27M miał dostarczyć żywność, wodę, paliwo, tlen oraz odzież dla 

6 członków załogi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która znajduje się 

420 km nad Ziemią. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-32618941 

 

 

Jemen prosi ONZ, aby zgodziły się na udział zagranicznych wojskowych sił 

lądowych na wyparcie bojowników Houthi szczególnie z miast Aden i Taiz 

 

Bojownicy zajmują kolejne tereny pomimo ataków z powietrza ze strony 

koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską. 

Do nalotów doszło kiedy Jemen wysłał podobną widomość w marcu prosząc o 

pomoc militarną ze strony krajów arabskich. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32619709 

 

 

Prezydent Chile pani Michelle Bachelet poprosiła aby ministrowie jej rządu 

poddali się do dymisji i zapowiedziała wybór nowego gabinetu w najbliższym 

czasie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-32620121 

 

 

Ostatni członek niemieckiego zespołu inżynierów, który zaprojektował 

rakietę, która zabrała astronautów na Księżyc zmarł w Alabamie 

Oscar Holderer, który miał 95 lat dostał udaru i już nie wrócił do zdrowia 

poinformował jego syn. 

http://www.bbc.com/news/science-environment-32618941
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32619709
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-32620121
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O. Holderer był jednym ze 120 inżynierów, którzy przenieśli się do USA po 

II wojnie światowej przywożąc ze sobą technologię wykorzystywaną w 

Niemczech do budowy rakiet V2. 

Odegrali kluczową rolę w budowie rakiety Saturn V, którą wykorzystano w 

lądowaniu na Księżycu w 1969 roku. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32620119 

 

6.V 

Gwałtowne burze przeszły nad północnymi Niemcami powodując duże zniszczenia 

i śmierć co najmniej jednej osoby 

Tornado, które pojawiło się w mieście Buetzow w pobliżu Rostocku 

poprzewracało samochody i zniszczyło budynki. 

W Hamburgu zginał 26 letni mężczyzna a jego ciężarna dziewczyna została 

ranna kiedy gruz spadł na ich samochód. 

Tory kolejowe pomiędzy Hamburgiem a Lubeką zostały zatarasowane prze 

przewrócone drzewa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32601555 

 

 

Przywódca Hezbollahu Hassan Nasralah poinformował, że jego libańskie 

ugrupowanie Shia zaatakuje bojowników należących do ugrupowani sunnickiego 

walczącego dla al-Nusra Front 

H. Nasrallh powiedział, że celem będzie górks granica Qalamoun ale nie 

określił kiedy to się stanie. 

Jego zdaniem siły rebeliantów, które często atakują Hezzbollah stanowią 

zagrożenie. 

Hezzbollah, który jest sprzymierzeńcem prezydenta Syrii Basar al-Asada 

wysłał setki bojowników do walki w wojnie domowej. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32596511 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32620119
http://www.bbc.com/news/world-europe-32601555
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32596511
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Stany Zjednoczone  oferują nagrody w wysokości 20 mln dolarów za informacje 

gdzie znajdują się 4 przywódcy Państwa Islamskiego  

Wymienia się: Abd al-Rahman Mustafa al-Qaduli; Abu Mohammed al-Adnani; 

Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili i Tariq Bin-al-Tahar Bin al Falih al-

'Awni al-Harzi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32603203 

 

5.V 

Ludność cywilna w drugim co do wielkości mieście w Syrii doświadcza 

niewyobrażalnych cierpień informują przedstawiciele Amnesty International 

W nowym raporcie czytamy, że zarówno siły rządowe jak i grupy bojowników 

popełniają codziennie zbrodnie wojenne. 

W ciągu ostatnich tygodniach w odpowiedzi na ofensywę sił rebeliantów 

wojska rządowe zbombardowały Aleppo. 

Co najmniej 10 osób w tym 4 dzieci i nauczyciel zostało zabitych w 

niedzielę kiedy bomba trafiła w szkołę w prowincji Seif al-Dawal. 

W swoim raporcie Amnesty International informuje, że siły rządowe użyły 

specjalnego rodzaju bomb (barrel bombs) w których łączy się zbiorniki 

paliwa, gaz wraz z materiałami wybuchowymi oraz elementami metalowymi - W 

Aleppo. 

Ich celem stało się co najmniej 14 miejsc targowych, 12 stacji kolejowych i 

autobusowych, 23 meczety, 17 szpitali i ośrodków medycznych oraz 3 szkoły. 

„Widziałem dzieci bez głów, podrywane kończyny. Tak jak może wyglądać 

piekło" powiedział miejscowy pracownik fabryki opisując skutki ataku na 

prowincję al-Fardous w 2014 roku. 

Uzbrojone grupy rebeliantów są również oskarżone o popełnianie zbrodni 

wojennych w Aleppo przez stosowanie nieprecyzyjnej broni takich jak 

moździerze, improwizowane rakiety wypełnione zbiornikami z benzyną zwane  

„pociskami piekielnymi" w atakach w wyniku których zginęło co najmniej 600 

cywilów w 2014 roku. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32581007 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32603203
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32581007
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Senegal wyśle 2100 żołnierzy aby wesprzeć kierowaną prze Arabię Saudyjską 

kampanię w Jemenie, poinformował minister spraw zagranicznych kraju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32586230 

 

 

Jeden z dwóch napastników zastrzelonych w czasie konferencji w Teksasie 

poświęconej grafikom proroka Mahometa był podejrzany o przygotowywanie 

aktów terroru informują materiały zaprezentowane przez prokuraturę 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32586699 

 

4.V 

W ciągu weekendu  zostało ocalonych ponad 5800 emigrantów i wyłowiono 10 

ciał u wybrzeży Libii informuje włoska straż przybrzeżna 

Co najmniej 1750 osób zginęło w tym roku podczas prób przepłynięcia M. 

Śródziemnego, 20 razy więcej niż w tym samym okresie w 2014 roku kiedy 

utonęło 96 osób  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32573389 

 

 

Byli zakładnicy przetrzymywani przez bojowników Boko Haram w północnej 

Nigerii informują, że część porwanych z nimi osób została ukamienowana w 

momencie kiedy wojsko zbliżało się by ich ocalić 

Grupa prawie 300 kobiet i dzieci została zabrana do obozu rządowego. 

Wojsko informuje, że w ostatnim tygodniu podczas ofensywy przeciwko grupie 

islamistów uratowało ponad 700 osób. 

Ocaleni informują, że kiedy początkowo zostali schwytani bojownicy zabili 

na ich oczach mężczyzn i starszych chłopców a następnie zabrali kobiety i 

dzieci do lasu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32574777 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32586230
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32586699
http://www.bbc.com/news/world-europe-32573389
http://www.bbc.com/news/world-africa-32574777
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Kierowcy pracujący dla Germany Deutsche Bahn planują przeprowadzenie 

tygodniowego strajku począwszy od poniedziałku, domagają się podwyżek w 

wynagrodzeniu 

Związki zawodowe z GDL żądają 5% wzrostu płac oraz zredukowania tygodnia 

pracy z 39 do 37 godzin 

43 godzinny strajk w ubiegłym miesiącu spowodował odwołanie 2/3 kursów 

niemieckich pociągów dalekobieżnych. 

Deutsche Bahn zatrudnia 300 000 ludzi w tym 196 000 w Niemczech i przewozi 

codziennie około 5,5 miliona osób w kraju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-32578960 

 

 

Dwóch napastników zostało zastrzelonych po tym kiedy otworzyli ogień 

podczas konferencji na przedmieściach Dallas, informują władze amerykańskie 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez krytyków islamu, w tym rysowników 

proroka Mahometa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32579396 

 

 

Nepal pod presją czy powinien otworzyć trasy wspinaczkowe na Mont Everest 

po trzęsieniu ziemi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32574769 

 

3.V 

Prawie 3700 emigrantów udało się uratować u wybrzeży Libii w sobotę oraz 

rano w niedzielę poinformowała włoska straż przybrzeżna 

Zostali zabrani z drewnianych i nadmuchiwanych łodzi podczas trwania 17 

odrębnych operacji w których brały udział włoskie i francuskie okręty 

http://www.bbc.com/news/business-32578960
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32579396
http://www.bbc.com/news/world-asia-32574769
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Emigranci zostaną zabrani do Włoch. Operacja ratunkowa jest w toku. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32573389 

 

 

Jemen: Wojska Arabii Saudyjskiej użyły bomb kasetowych, informują działacze 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32572408 

 

 

Kilkuset Jazydów zostało zabitych w Iraku przez bojowników Państwa 

Islamskiego informują źródła irackie i Jazydów 

W oświadczeniu wydanym przez Yazidi Progress Party czytamy, że 300 jeńców 

zostało zabitych w piątek w prowincji Tal Afar  na zachód od Mosulu. 

W styczniu PI uwolniło około 200 starszych Jazydów oddając ich w ręce 

Kurdów w pobliżu miasta Kirkuk. 

W kwietniu irackie władze wspierane przez siły irańskie ogłosiły odbicie z 

rąk bojowników PI miasta Tikrit 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32565809 

 

2.V 

Trzęsienie Ziemi w Nepalu: „Nie ma szans", aby ktoś jeszcze ocalał 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32561985 

 

 

W wyniku ataków powietrznych koalicji kierowanej przez USA, wymierzonych w 

bojowników Państwa Islamskiego w północnej Syrii, zginęło ponad 50 cywilów, 

informują działacze 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32573389
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32572408
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32565809
http://www.bbc.com/news/world-asia-32561985
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32563662 

 

 

Śmierć Freddie Graya: Policjanci z Baltimore „nie zrobili niczego złego" 

uważa prawnik policyjny Michael Davey 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32561056 

 

 

Księżna Cambridge urodziła córkę 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-32562117 

 

 

 

Pisarka Ruth Rendell zmarła w wieku 85 lat 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-32564813 

 

1.V 

 

Trzęsienie ziemi w Nepalu: wciąż niewiadomo o losach 1000 obywateli UE, 

którzy przebywali w tym czasie w kraju 

Jeden z przedstawicieli UE poinformował, że większość z nich była 

uczestnikami wypraw trekkingowych w rejonie Mont Everestu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32551499 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32563662
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32561056
http://www.bbc.com/news/uk-32562117
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-32564813
http://www.bbc.com/news/world-asia-32551499
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Śmierć Freddie Graya: Policjanci z Baltimore oskarżeni o zabójstwo 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32554371 

 

 

 

Kryzys w Jemenie: Siły Arabii Saudyjskiej odparły atak bojowników Houthi na 

granicy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32537543 

 

 

Tesla Motors producent samochodów w USA pokazała baterię która może być 

źródłem zasilania dla domów i przedsiębiorstw 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/technology-32545081 

 

 

Jak uczyć się bez wysiłku 

(ź) 

http://www.bbc.com/future/story/20150429-how-to-learn-with-zero-effort 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32554371
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32537543
http://www.bbc.com/news/technology-32545081
http://www.bbc.com/future/story/20150429-how-to-learn-with-zero-effort

