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45     Wybory w Estonii 

43        „Jihadi John” był zimnym samotnikiem 

41       Negocjacje w związku z irańskim programem jądrowym 

39        Wypadek w kopalni na wschodzie Ukrainy 

38         Cele  państwa chińskiego na rok 2015 

36       Dewastacja zabytków w Nimrud przez PI 

34        Zatrzymano 2 osoby podejrzane o zabójstwo B. Nemtsova 

33        Kryzys finansowy w Grecji 

27       Emisja CO2 na stałym poziomie w 2014 roku 

24       Krym zostanie przy Rosji - mówi premier półwyspu 

23       Vanuatu w potrzebie po przejściu cyklonu 

22       Wybory w Izraelu 

19       Brytyjczycy szkolą wojsko ukraińskie 

18    Atak na muzeum w Tunisie - 19 osób zginęło 
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16      Ofensywa przeciwko Boko Haram w Nigerii 

14     Zwycięstwo konserwatystów we Francji 

11     W Alpach Francuskich rozbił się samolot 

10    Prezydent Jemenu prosi wo wsparcie militarne 

4   Były premier Izraela winny popełnienia korupcji 

3    Muhammadu Buhari  wygrywa wybory w Nigerii 

2     Pilot Andreas Lubitz był leczony psychiatrycznie  

29 marzec (niedziela) – 31 marzec (wtorek) 2015 

31.III 

Rozmowy prowadzone w celu osiągnięcia wstępnego porozumienia w sprawie 

irańskiego programu jądrowego wkraczają w ostatnią fazę 

 

Ministrowie spraw zagranicznych sześciu państw oraz przedstawiciele Iranu 

prowadzą negocjacje w Szwajcarii w sprawie ustalenia ostatecznego terminu. 

Iran przekonuje, że program jądrowy służy celom pokojowym, ale pozostałe 

państwa obawiają się, że może on zmierzać do wyprodukowania broni jądrowej. 

Chcą powstrzymać Iran przed możliwością wyprodukowania wystarczającej 

ilości paliwa, która był by wykorzystana do produkcji jednej głowicy. 

Ministrowie chcą uzgodnić polityczny plan do końca wtorku, który prowadziła 

by do ostatecznego porozumienia, które podpisano by 30 czerwca 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32125862 

 

 

Pilot, który doprowadził do rozbicia samolotu linii Germanwings Andreas 

Lubitz, był leczony w związku z wystąpieniem u niego skłonności 

samobójczych zanim dostał licencje pilota informują śledczy, ale nie 

ostatnio 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32113507 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32125862
http://www.bbc.com/news/world-europe-32113507
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Częściowe wyniki wyborów w Nigerii wskazują, że więcej głosów uzyskał były 

dowódca wojskowy Muhammadu Buhari niż obecnie urzędujący prezydent Goodluck 

Jonathan 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32125861 

 

 

9 filmów, które warto zobaczyć w kwietniu 

(ź) 

http://www.bbc.com/culture/story/20150327-nine-films-to-watch-in-

april 

 

30.III 

Konserwatywna partia UMP oraz jej sojusznicy zdobyli pierwsze miejsce w 

ostatniej rundzie wyborów lokalnych we Francji 

UMP, której przewodzi były prezydent Nicolas Sarkozy zdobyła co najmniej 65 

okręgów zgodnie z  wynikami. 

Skrajnie prawicowy Front Narodowy (National Front) Marine Le Pen również 

zanotował sukces podczas gdy rządzący socjaliści i ich sprzymierzeńcy 

utracili około 30 okręgów (prowincji). 

Obecne wybory są postrzegane jako test przed wyborami prezydenckimi w 2017 

roku. 

Paryż i Lyon największe 2 miasta Francji nie zostały objęte niedzielnymi 

wyborami. 

Ogólnie frekwencja wyniosła w niedzielę 41,94% uprawnionych - 3 godziny 

przed zamknięciem lokali. 

Głosujący wybierali reprezentantów w 101 departamentach w dwóch rundach. 

Departamenty odpowiadają za takie kwestie jak szkolnictwo i budżet lokalny. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32104760 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32125861
http://www.bbc.com/culture/story/20150327-nine-films-to-watch-in-april
http://www.bbc.com/culture/story/20150327-nine-films-to-watch-in-april
http://www.bbc.com/news/world-europe-32104760
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Rozmowy w związku z irańskim programem jądrowym: intensywne narady przed 

sfinalizowaniem porozumienia 

Iran zaprzecza, że zmierza do produkcji broni jądrowej. 

W spotkaniu w Lozannie w Szwajcarii  uczestniczą reprezentanci Stanów 

Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii oraz Chin i Rosji. 

Obie strony uzgodniły kompromis w sprawie liczby wirówek wykorzystywanych 

do produkcji wzbogaconego uranu, które może używać Iran. Restrykcje będą 

obowiązywać przez 10 lat i w tym czasie Iran zezwoli na przeprowadzenie 

inspekcji. 

Jakie są oczekiwania w stosunku do Iranu? 

- Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Rosja i Chiny 

domagają się zawieszenie irańskiego programu jądrowego na ponad 10 lat 

- Irański negocjator Hamid Baidinejad powiedział, że "15 lat nie wchodzi w 

grę", ale można przedyskutować kwestię 10 lat 

- Iran początkowo nalegał na zgodę na wykorzystywanie 10 000 wirówek 

- W listopadzie Waszyngton zapowiedział, że zgodzi się na 6000 

- Przedstawiciele Iranu informują o wykorzystywaniu od 6500 do 7000 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32111464 

 

 

Były premier Izraele E. Olmert został uznany za winnego popełnienia 

korupcji 

Ehud Olmert był premierem w latach 2006-2009 obecnie złożył apelację w 

związku z oskarżeniem o wzięcie łapówki za co został skazany w 2014 roku na 

6 lat pozbawienia wolności 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32112432 

 

 

Samolot napędzany energią słoneczną opuścił Myanmar i zmierza w kierunku 

Chin 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32111464
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32112432


  POLSKI PORTAL 1-31 marzec 2015                                                                                                                                                     nr 3 (24)                                                                                                                                                        
5 
 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-32110747 

 

 

29.II 

Wybory w Nigerii: głosowanie trwa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32103919 

 

 

Atak na Bardo Museum w Tunisie: w marszu jako wyraz sprzeciwu wzięły udział 

tysiące osób 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32105232 

 

 

Liga Arabska uzgodniła utworzenie wspólnych sił zbrojnych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32106939 

 

 

Katastrofa niemieckich linii Germanwings: udało się wyizolować 78 próbek 

kodu DNA od ofiar tragedii 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32105160 

 

 

Rozmowy w związku z irańskim programem jądrowym: światowe mocarstwa 

spodziewają się osiągnąć porozumienie w Lozannie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-32110747
http://www.bbc.com/news/world-africa-32103919
http://www.bbc.com/news/world-africa-32105232
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32106939
http://www.bbc.com/news/world-europe-32105160
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32105158 

 

22 marzec (niedziela) – 28 marzec (sobota) 2015 

28.III 

Drugi pilot linii Germanwings, o którym sądzi się, że świadomie doprowadził 

do rozbicia się samolotu w Alpach Francuskich ze 150 osobami na pokładzie 

miał powiedzieć, że „któregoś dnia wszyscy poznają moje imię" powiedziała 

jago była dziewczyna 

W wywiadzie, którego udzieliła niemieckiej gazecie Bild przypomniała to co 

miał powiedzieć Andreas Lubitz ubiegłego roku. 

„Pewnego dnia zrobię coś co zmieni cały syste, i wszyscy poznają moje imię 

i będą je pamiętać" powiedział jej A. Lubitz. 

Jeżeli Lubitz świadomie rozbił samolot, „zrobił to dlatego, że zrozumiał iż 

z powodu problemów zdrowotnych jego wielki marzenie pracy w Luthansa jako 

kapitana okazało się praktycznie niemożliwe" powiedziała znana z imienia 

Maria W. 26 l. 

Tymczasem niemiecki Die Welt poinformował, że śledczy znaleźli dowody na 

poważną „psychosomatyczną chorobę" i że A. Lubitz był „poddawany leczeniu 

przez kilku neurologów i psychiatrów". 

Samolot lot 4U 9525 rozbił się we wtorek. 

Nagrania z czarnej skrzynki sugerują, że A. Lubitz nie wpuścił kapitana do 

kabiny samolotu i doprowadził do katastrofy co wskazuję na samobójstwo 

połączone z masowym zabójstwem. 

Po zdarzeniu europejski regulator lotów European Aviation Safety Agency 

poinformował o potrzebie wdrożenia nowych norm bezpieczeństwa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32098578 

 

 

Kryzys w Syrii: islamscy rebelianci przejęli z rąk sił rządowych miasto 

Idlib w pn-zach. części kraju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32100644 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32105158
http://www.bbc.com/news/world-europe-32098578
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32100644
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Siły somalijskie zakończyły trwające oblężenie hotelu w Mogadiszu ze strony 

ugrupowania al-Shabab 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32099329 

 

 

Wybory w Nigerii: częściowe głosowanie odbędzie się w niedzielę 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32095283 

 

 

 

Czy można stracić na wadze bez liczenia kalorii 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/guides/zqjc4wx 

 

27.III 

Niemiecka policja zajęła posiadłość należącą do pilota Andreasa Lubitz, 

który prawdopodobnie rozbił swój samolot w Alpach Francuskich w wyniku 

czego zginęło 150 osób znajdujących się na pokładzie, trwa śledztwo mające 

ustalić motyw 

Nagrania z rejestratora rozmów sugerują, że A.Lubitz świadomie zaczął 

obniżać lot gdy drugi pilot znajdował się poza kokpitem. 

Są niepotwierdzone raporty, że A. Lubitz l.27, który mieszkał z rodzicami 

cierpiał na depresję. 

Tymczasem przedstawiciele władz poinformowali, że Lubitz nie był znany 

służbom bezpieczeństwa. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32081681 

 

Prezydent Abdrabbuh Mansour  Hadi opuscił Jemen po rozpoczęciu ataków ze 

strony Arabii Saudyjskiej 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32099329
http://www.bbc.com/news/world-africa-32095283
http://www.bbc.co.uk/guides/zqjc4wx
http://www.bbc.com/news/world-europe-32081681
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32078817 

 

Amerykański generał poinformował, że bojownicy Shia wspierani przez Iran 

nie będą dłużej przewodzić operacji mającej na celu odbicie miasta Tikrit z 

rąk bojowników Pństwa Islamskiego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32074224 

 

Rozpuszczanie szelfu Antarktydy przyśpieszyło, informują naukowcy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-31965454 

 

Co najmniej 10 hinduskich pielgrzymów zginęło podczas świętego rytuału 

oczyszczania na skutek paniki w świętym mieście Narayanganj w Bangladeszu   

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32082132 

 

Aresztowano amerykańskiego żołnierza podejrzanego o wspieranie Państwa 

Islamskiego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32072501 

 

26.III 

Jeden z pilotów samolotu należącego do Germanwings, który rozbił się w 

Alpach Francuskich został odcięty od kokpitu podają źródła 

Niemiecki prokurator potwierdził raporty, ale nie wie, którego z pilotów to 

dotyczy. 

Airbus 320 lecący z Barcelony do Desseldorfu rozbił się we wtorek. 

Krewni 150 pasażerów i członków załogi, którzy zginęli mają przybyć na 

miejsce katastrofy we wtorek. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32078817
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32074224
http://www.bbc.com/news/science-environment-31965454
http://www.bbc.com/news/world-asia-32082132
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32072501
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W środę władze francuskie poinformowały o dotarciu do nagrań rozmów 

prowadzonych w kabinie samolotu, ale poinformowały, że jeszcze jest za 

wcześnie aby wyciągać wnioski. 

New York Times zacytował opinię jednego ze śledczych, którego zdaniem jeden 

z pilotów - nie wiadomo czy kapitan czy pierwszy oficer - opuścił kokpit i 

nie mógł do niego wrócić. 

„Człowiek na zewnątrz puka lekko do drzwi, ale nie ma odpowiedzi" 

poinformował śledczy opisując nagranie. 

„Potem stukanie do drzwi jest  mocniejsze i nie ma odpowiedzi. Następnie 

słychać, że jeden z pilotów próbuje wyłamać drzwi". 

Źródła informują, że słychać alarm świadczący o tym, że samolot zbliża się 

niebezpiecznie do ziemi tuż przed zderzeniem. 

Lufthansa nie podała personaliów pilotów ale jej zdaniem drugi z pilotów 

zaczął pracę w Germanwings w 2013 roku tuż po szkoleniu i miał na swoim 

koncie 630 godzin lotu. 

Kapitan samolotu miał na swoim koncie 6000 godzin lotu i pracował w 

Germanwings od maja 2014 roku pracując wcześniej w firmie Lufthansa i 

Condor. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32062278 

 

Konflikt w związku z Państwem Islamskim: Siły amerykańskie przeprowadziły 

ataki powietrzne w rejonie miasta Tikrit 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32035340 

 

Arabia Saudyjska przeprowadziła ataki z powietrza w Jemenie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32061632 

 

Ataki przy pomocy rakiet i moździerzy ze strony Hamasu podczas ostatniego 

konfliktu w Gazie przyczyniły się do zbrodni wojennych, informuje Amnesty 

International 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32053999 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32062278
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32035340
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32061632
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32053999
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Kryzys ukraiński: co najmniej cztery osoby zostały zabite a 19 rannych po 

tym kiedy autobus pasażerski najechał na minę, informują władze lokalne 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32061722 

25.III 

W południowych Alpach Francuskich wznowiono akcję poszukiwawczą po tym jak 

we wtorek rozbił się samolot należący do Germanwings ze 150 osobami na 

pokładzie 

Według władz operacja może potrwać wiele dni gdyż miejsce znajduje się w 

odległym wąwozie pomiędzy Digne i Barcelonnette. 

Przywódcy Niemiec, Francji i Hiszpanii przybędą na miejsce katastrofy. 

Airbus A320 lot 4U 9525 z Barcelony do Duesseldorfu rozbił się po 8 

minutach szybkiego opadania informują władze. Nikt nie ocalał. 

Prawdopodobnie 67 z 144 pasażerów było obywatelami Niemiec w tym 16 

uczniów. 

Ponad 40 pasażerów było obywatelami Hiszpanii. Na pokładzie znajdowali się 

również obywatele Australii, Turcji, Danii, Holandii i Belgii. 

Zespół poszukiwaczy używający helikopterów przybył na miejsce katastrofy i 

znalazł jedną z "czarnych skrzynek" w której jest zarejestrowany lot - co 

pozwoli ustalić przyczynę wypadku. 

Znalezienie drugiej czarnej skrzynki - będzie kluczowym celem operacji w 

środę. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32046250 

 

 

Prezydent Jemenu Abdrabbuh Mansour Hadi poprosił ONZ o wsparcie wojskowe w 

walce z rebeliantami 

W liście zaapelował o rezolucję, która umożliwi natychmiastowe wsparcie dla 

„prawomocnego działania przy użyciu wszystkich niezbędnych kroków" 

przeciwko ofensywie rebeliantów. 

Prezydent przebywa obecnie w mieście Aden po ewakuacji ze stołecznego Sanaa 

w ubiegłym miesiącu. 

We wtorek rebelianci wspierani przez Iran zajęli dwa kluczowe miasta. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32061722
http://www.bbc.com/news/world-europe-32046250
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Przejęli kontrolę nad Sanaa w styczniu ogłaszając utworzenie pięcioosobowej 

„rady prezydenckiej", która ma objąć władzę nad krajem. 

Ostatnie wydarzenia niosą obawy, że regionalni rywale Iran i Arabia 

Saudyjska mogą zaangażować się w konflikt. 

We wtorek Arabia Saudyjska przemieściła ciężką artylerię w pobliżu granicy 

z Jemenem 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32045984 

 

 

Prezydent Ukrainy przyjął rezygnację ze strony Ihora Kolomoiskyego - 

gubernatora  Dniepropietrowska  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32045990 

 

Jak zdemaskować kłamcę w biurze 

(ź) 

http://www.bbc.com/capital/story/20150324-how-to-catch-a-liar-out 

 

24.III 

Samolot należący do Germanwings lot 4U9525 lecący z Barcelony do 

Deesseldorfu ze 150 osobami na pokładzie rozbił się w Alpach Francuskich 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32030270 

 

Muzeum Bardo w Tunezji zostanie otwarte w ciągu najbliższego tygodnia po 

tym jak napastnicy zabili co najmniej 22 osoby, głównie europejskich 

turystów w stolicy kraju 

 

Ciągle istnieje obawa w związku z atakiem do którego przyznało się Państwo 

Islamskie, co uderzyło w główną gałąź gospodarki kraju - turystykę. 

W poniedziałek premier Tunezji zwolnił 6 szefów policji. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32045984
http://www.bbc.com/news/world-europe-32045990
http://www.bbc.com/capital/story/20150324-how-to-catch-a-liar-out
http://www.bbc.com/news/world-europe-32030270
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Biuro Habib Essida poinformowało, że zauważono kilka uchybień związanych z 

bezpieczeństwem podczas wstępu do muzeum, w którym znajduje się główny 

zbiór rzymskich mozaik i innych wartościowych eksponatów. 

Atak na muzeum był najkrwawszym w Tunezji od czasu wybuchu powstania, które 

doprowadziło do obalenia pozostającego długo o władzy  Zine al-Abidine Ben 

Alego w 2011 roku. 

Uważa się, że bandyci zostali przeszkoleni w Libii na terenie znajdującym 

się pod kontrolą Państwa Islamskiego. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32028561 

 

Sąd Najwyższy w Indiach obalił kontrowersyjne prawo, które zezwalało 

policji na aresztowanie ludzi za umieszczenie komentarza na portalach 

społecznościowych i innych stronach internetowych 

 

W ciągu minionych lata kilkoro ludzi zostało aresztowanych za umieszczenie 

swoich komentarzy na Facebook czy Twitter co wywołało ogólne oburzenie. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-32029369 

 

 

Czy edukacja może zmienić pokolenie Japończyków, które cierpi na depresję? 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-32013613 

 

 

 

Premier Izraela B. Netanyahu przeprosił izraelskich Arabów za swoje słowa 

wypowiedziane w kampanii przedwyborczej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32026995 

 

 

W Australii odnaleziono ślad po uderzeniu asteroidy 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32028561
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-32029369
http://www.bbc.com/news/business-32013613
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32026995
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-australia-32028173 

 

 

Dlaczego zbyt dużo snu może być szkodliwe dla twojego zdrowia 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-31928434 

 

23.III 

Grecki premier Alexis Tsipras ma się spotkać z kanclerz Niemiec Angela 

Merkel gdyż rośnie obawa, że Ateny pozostaną bez pieniędzy 

Oba kraje prowadzą negocjacje w związku z pomocą finansową dla Grecji 

Financial Times podał w niedzielę, że A. Tsipras ostrzegł A. Merkel, że nie 

bezie w stanie zacząć spłacać długu bez szybkiego uzyskania pomocy. 

Ale kanclerz Niemiec poinformowała w piątek, że Grecja nie dostanie nowych 

środków finansowych bez przeprowadzenia reform. 

Stanowisko Niemiec poparł minister gospodarki Hiszpanii Luis de Guindos 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-32012066 

 

Francuska centroprawicowa partia UMP wraz z ugrupowaniami sojuszniczymi 

wygrały w pierwszej rundzie wyborów lokalnych 

 

Skrajnie prawicowy Front Narodowy (National Front) jest na drugim miejscu z 

25% ilością zdobytych głosów za konserwatystami z wynikiem 30%. 

Rządząca partia prezydenta - socjaliści uzyskali 21% co daje im trzecie 

miejsce. 

Słaby wynik dla socjalistów jest konsekwencją przegranych wyborów 

municypalnych i wyborów do europarlamentu w ubiegłym roku  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32006268 

 

http://www.bbc.com/news/world-australia-32028173
http://www.bbc.com/news/magazine-31928434
http://www.bbc.com/news/business-32012066
http://www.bbc.com/news/world-europe-32006268
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Lee Kuan Yew, człowiek, który zmienił Singapur z małego miasta portowego w 

bogaty, globalny ośrodek zmarł w wieku 91 lat  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32012346 

 

22.III 

Konserwatywne ugrupowanie byłego prezydenta Nicolasa Sarkozy UMP oraz jego 

sprzymierzeńcy wygrywają w pierwszej turze lokalnych wyborów we Francji, 

jak sugerują pierwsze wyniki 

 

Wyborcy głosują na przedstawicieli w 101 departamentach albo okręgach, 

którzy będą odpowiadać za takie kwestie jak szkolnictwo czy budżet lokalny. 

Wiele wyników plasuje UMP oraz jego partnerskie partie na pierwszym miejscy 

przezd Frontem Narodowy Marine Le Pen (Marine Le Pen's National Front ) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32006268 

 

 

Trzeci z napastników na Muzeum Bardo w Tunisie jest ciągle na wolności 

poinformował prezydent Tunezji Beji Caid Essebsi w telewizyjnym wystąpieniu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-32007054 

 

 

Zmiany klimatyczne mogą mieć „ogromny wpływ" na Chiny, w postaci 

zmniejszenia się plonów oraz zniszczenia środowiska, ostrzegli naukowcy 

chińscy 

Chiny i Stany Zjednoczone są odpowiedzialne, za emisję 45% ditlenku węgla 

na świecie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-32006972 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-32012346
http://www.bbc.com/news/world-europe-32006268
http://www.bbc.com/news/world-africa-32007054
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-32006972
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Niemiecki turysta został zabity w rzadkim ataku rekina nad Morzem Czerwonym 

poinformowały władze egipskie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32008678 

 

 

15 marzec (niedziela) – 21 marzec (sobota) 2015 

 

21.III 

Prezydent Iranu Hassan Rouhani powiedział, że postęp w rozmowach na temat 

programu jądrowego oznacza, że ostateczne porozumienie może zostać 

osiągnięte 

 

Sześć światowych mocarstw prowadzi negocjacje z Iranem w związku z 

ograniczeniem rozwoju jego planów związanych z energią jądrową tak aby 

osiągnąć porozumienie do końca marca. 

Władze Iranu przekonują, że jego badania jądrowe służą celom pokojowym, ale 

państwa prowadzące negocjacje  obawiają się, że chodzi o cel militarny  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31999158 

 

Kryzys związany z Boko Haram: w nigeryjskim mieście Damasak znaleziono 

ponad 70 ciał po tym jak zostało ono odbite z rąk bojowników 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-31991752 

 

 

Uwięziony przywódca Kurdów Abdullah Ocalan ponowił wezwanie do bojowników, 

aby zakończyć zbrojną walkę w Turcji  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31998336 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32008678
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31999158
http://www.bbc.com/news/world-africa-31991752
http://www.bbc.com/news/world-europe-31998336
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20.III 

Muzeum Bardo w Tunisie: aresztowano dziewięć podejrzanych osób w związku z 

atakiem w środę w wyniku, którego zginęło 23 osoby w tym 20 zagranicznych 

turystów 

Bojownicy z Państwa Islamskiego poinformowali przekazując wiadomość 

dźwiękową, że stoją za przeprowadzeniem ataku jako „rycerze kalifatu". 

Wiadomość przesłana na Twitterze wygląda na propagandę PI, wymienia dwie 

osoby, które dokonały ataku: Abu-Zakariya al-Tunisi i Abu-Anas al-Tunisi. 

Oświadczenie, które opisuje atak pojawiło się jako „błogosławiony kara 

zesłana na niewiernych w muzułmańskiej Tunezji" 

Nie jest jasne jak mają się dane personalne zabitych bandytów do nazwisk 

podanych przez PI. Dżihadyści z PI często nadają swoim bojownikom przydomki 

wojenne. 

Zdaniem Frank Gardnera z BBC jeśli nawet udział PI w ataku był rzeczywisty 

trzeba go rozpatrywać w kontekście gdyż PI nie kontroluje żadnych terenów w 

Tunezji, nie ma swojej „prowincji" takiej jak w Syrii i Iraku. 

Szacuje się, że pomiędzy 3000 a 5000 tysięcy Tunezyjczyków wyjechało, aby 

dołączyć do PI i 500 wróciło. W Tunezji jest wielu młodych, niezadowolonych 

Tunezyjczyków, którzy czują się zawiedzeni politycznie i ekonomicznie z 

tego powodu, że Tunezja była miejscem gdzie narodziła się Arabska Wiosna w 

2011 roku. 

Tymczasem świadkowie ataku informują, że napastnicy, z karabinami 

maszynowymi otworzyli ogień na zewnątrz muzeum przed rzędem stojących 

autobusów zanim weszli do środka i wzięli zakładników. 

Tunezja zaczęła transformację w państwo demokratyczne w 2011 roku po 

obaleniu Zine al-Abidine Ben Ali. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-31960926 

 

 

Tereny zajęte przez Boko Haram zostaną odbite „w ciągu miesiąca" 

poinformował prezydent Nigerii Goodluck Jonathan  

Ale prezydent, który weźmie wkrótce udział w wyborach przyznał, że postępy 

w walce z ruchem bojowników są zbyt powolne. 

Wojsko odniosło ostatnio kilka zwycięstw nad Boko Haram w konflikcie, który 

toczy się od 2012 roku i który pochłonął życie tysięcy osób. 

http://www.bbc.com/news/world-africa-31960926
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W tym tygodniu przedstawiciele armii Nigerii poinformowali, że bojownicy 

utracili kontrolę nad centrami w Yobe and Adamawa, dwoma z trzech miast 

zajętych w północno-wschodniej części kraju. 

Ostatnio wojsko zapowiedziała, że prowincja Borno, kolebka Boko Haram, 

wkrótce zostanie odbita. 

Prezydent poinformował, że władze nie ustaną w poszukiwaniach 219 uczennic 

porwanych w Chibok przez Boko Haram w ubiegłym roku. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-31979524 

 

 

Przywódcy UE poinformowali, że Grecja zgodziła się na nowy plan rform, 

który zostanie opracowany w najbliższym czasie, aby umożliwić uruchomienie 

dodatkowych środków finansowych, które ochronią kraj przed bankructwem 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31963952 

 

 

Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama powiedział Irańczykom, że 

porozumienie które zmienia relacje pomiędzy dwoma krajami jest bardzo 

bliskie  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31957265 

 

 

Premier Izraela Benjamin Netanyahu złagodził swoje stanowisko w sprawie 

przedwyborczej obietnicy, w której mówił, że nie zgadza się na utworzenie 

państwa palestyńskiego. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31968676 

 

Rozmiar lodu na Arktyce stał się rekordowo mały w ostatnim sezonie zimowym, 

poinformowali naukowcy amerykańscy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-31976749 

http://www.bbc.com/news/world-africa-31979524
http://www.bbc.com/news/world-europe-31963952
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31957265
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31968676
http://www.bbc.com/news/science-environment-31976749
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19.III 

Atak na muzeum w Tunisie: Prezydent obiecuję walkę z terrorem po ataku na 

Bardo Museum w stolicy Tunezji w wyniku którego zginęło 19 osób 

Zginęło 17 turystów w tym obywatele: Japonii, Włoch, Kolumbii, Australii, 

Francji, Polski i Hiszpanii poinformowały władze kraju. 

Zabito także 2 Tunezyjczyków, jednego policjanta. 

Siły bezpieczeństwa zastrzeliły dwóch napastników, ale kontynuują 

poszukiwania innych podejrzanych. 

Według źródeł ponad 40 osób w tym turystów i Tunezyjczyków zostało rannych. 

Prezydent Beji Caid Essebsi powiedział, że kraj jest „w stanie wojny z 

terrorem". 

w czasie ataku terrorystycznego parlamentarzyści dyskutowali nad 

ustanowieniem prawa przeciwko terroryzmowi. 

Budynek pobliskiego parlamentu został ewakuowany, ale później wieczorem 

odbyła się nadzwyczajna sesja. 

 

Kim byli zabici podczas ataku: 

 

Dwaj Tunezyjczycy w tym policjant biorący udział w akacji 

Pięciu Japończyków, ale władze Japoni muszą jeszcze potwierdzić śmierć 3 

obywateli 

Czterech Włochów 

Dwóch Kolumbijczyków 

Dwóch Hiszpanów 

Jeden obywatel z Francji, Australii i Polski 

Jedna osoba, która nie została od razu zidentyfikowna 

 

Narodowe Muzeum Bardo gdzie dokonano ataku 

 

Jest największym muzeum, do którego zaadoptowano XV-wieczny pałac 
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Posiad zbiór 8000 eksponatów, w tym jedną z najwiekszych na świecie 

kolekcję rzymskich mozaik 

Część ze zbiorów jest starszych niż 40 000 lat 

w 2009 roku dodano nowe skrzydło, dzięki czmu rozmiar muzeum zwiększył się 

dwukrotnie 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-31956026 

 

 

 

Kryzys ukraiński: Angielscy instruktorzy pomagają ukraińskiej armii 

 

BBC dowiedziało się, że brytyjski wojskowy personel szkoleniowy rozpoczął 

trening dla żołnierzy ukraińskich walczących z prorosyjskimi separatystami. 

Do miasta Mykolaiv przybyło 35 szkoleniowców i spędzi na Ukrainie około 2 

miesięcy. 

Będą ćwiczyć z wojskami ukraińskimi taktyki obronne, udzielanie pomocy oraz 

dostarczanie  nieśmiercionośnego uzbrojenia. 

Porozumienie zostało ogłoszone przez premiera Davida Camerona w ubiegłym 

miesiącu. 

Po raz kraj z Europy Zachodniej prowadzi szkolenie wojskowe odkąd rok temu 

doszło do rozpoczęcia konfliktu. 

15 lutego po porozumieniu w Mińsku zaczęło obowiązywać zawieszenie broni, 

które utrzymuje się pomimo sporadycznych ostrzałów pozycji walczących 

stron. 

Tymczasem rząd brytyjski dostarczył także zestawy pierwszej pomocy, śpiwory  

oraz noktowizory. 

W najbliższych tygodniach na Ukrainę przybędzie więcej zespołów 

brytyjskich, ale przyjazd kilkudziesięciu instruktorów wojskowych jest 

symbolicznym krokiem i nie wpłynie na równowagę sił w tej wojnie, informuje 

Tom Burridge z BBC. 

Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych zapowiedzieli, że ze swojej strony 

wyślą batalion żołnierzy, aby przeszkolić trzy bataliony Ukraińskie. 

Szacuje się, że od rozpoczęcie konfliktu w kwietniu 2014 r. zginęło 6000 

tysięcy ludzi, ale prawdopodobnie liczba zabitych jest znacznie wyższa.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-31956026
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http://www.bbc.com/news/uk-31956657 

 

 

Amerykański weteran zaprzecza oskarżeniom związanym z jego planowana 

współpracą z bojownikami Państwa Islamskiego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31956142 

 

 

Amerykański dron zabił przywódcę ugrupowania al-Shababa- Adan Garare 

poinformowali przedstawiciele Pentagonu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-31947949 

 

 

 

Nowy test krwi może pomóc lekarzom zdecydować w ciągu dwóch godzin czy 

infekcja została spowodowana przez bakterię czy wirus, informują naukowcy z 

firmy Plos One 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-31941538 

 

 

 

O człowieku który pokonał bariery 

(ź) 

http://www.bbc.com/capital/story/20150318-leading-without-limbs 

 

18.III 

Prawicowa partia (Likud Party) premiera Benjamina Netanyahu odniosła 

zwycięstwo w wyborach w Izraelu 

http://www.bbc.com/news/uk-31956657
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31956142
http://www.bbc.com/news/world-africa-31947949
http://www.bbc.com/news/health-31941538
http://www.bbc.com/capital/story/20150318-leading-without-limbs
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Likud pokonał swojego rywala centrolewicową Zionist Union. 

Wyniki wyborów umożliwiają obecnemu premierowi na utworzenie koalicyjnego 

rządu prawicowego. 

Wybór w czwartej kadencji czyni go premierem najdłużej sprawującym władzę 

jak dotąd w Izraelu. 

Przywódca Zionist Union Yitzhak Herzog zadzwonił do B. Natanyahu w środę 

aby mu pogratulować zwycięstwa i życzył mu „powodzenia". 

Zdaniem Jeremy Bowena z BBC badania opinii publicznej przed wyborami 

kolejny raz okazały się błędne. 

B. Netanyahu osiągnął znacznie większe zwycięstwo niż przewidywały sondaże. 

Tymczasem prezydent Reuven Rivlin powierzy misję utworzenia rządu przywódcy 

partii, który jego zdaniem ma największą szansę na utworzenie koalicji. 

W wyborach wzięło udział prawie 72% uprawnionych osób. 

The Joint Arab List sojusz izraelskich partii gdzie większość stanowią 

Arabowie zdobyła trzecie miejsce uzyskując 13 miejsc w parlamencie. 

W programie przed wyborczym B. Netanyahu obiecał, że nie pozwoli na 

utworzenie państwa palestyńskiego, natomiast przywódcy Zionist Union 

wyrazili poparcie dla utworzenia dwócg państw Izraela i Palestyny oraz 

opowiedzieli się za poprawą stosunków z Palestyńczykami i międzynarodową 

społecznością. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31933326 

 

 

Syryjskie wojsko informuje, że zestrzeliło amerykańskiego drona w pobliżu 

miasta Latakia, fortecy prezydenta Bashar al-Assad w północno-zachodniej 

Syrii  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31932233 

 

 

Serbska policja aresztowała kilku mężczyzn oskarżonych o wzięcie udziału w 

masakrze ponad 1000 muzułmanów w magazynie na przedmieściach Srebrenicy w 

1995 roku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31933326
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31932233
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http://www.bbc.com/news/world-europe-31937796 

 

 

Amerykański weteran próbował przyłączyć się do bojowników Państwa 

Islamskiego, poinformowała prokuratura 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31926296 

 

 

Amerykański milioner oskarżony o morderstwo w Los Angeles pojawił się po 

raz drugi przed obliczem sędziego z Nowego Orleanu, jest oskarżony również 

o przestępstwa związane z posiadaniem i użyciem broni oraz narkotyków 

(ź) 

www.bbc.com/news/world-us-canada-31926295 

 

 

Samolot napędzany energią słoneczną, który ma oblecieć kulę ziemską dookoła 

jest znowu w powietrzu, lecąc nad Indiami ma dotrzeć do Myanmar w czwartek 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-31924883 

 

17.III 

Wybory w Izraelu: Głosowanie jak się sądzi będzie rywalizacją pomiędzy 

partią premierem Benjaminem Netanyahu a sojuszem centro-lewicowym 

Centro-lewicowy Zionist Union obiecuje naprawić stosunki z Palestyńczykami 

i międzynarodową społecznością. 

B. Netanyahu obiecał w poniedziałek, że jeżeli zostanie wybrany na czwartą 

kadencję nie pozwoli na utworzenie państwa palestyńskiego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31913781 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31937796
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31926296
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31926295
http://www.bbc.com/news/science-environment-31924883
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31913781
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Cyklon Pam: Vanuatu  „potrzebuje żywności" 

Podczas sztormu zginęło 11 osób - podano liczbę ofiar, początkowo 

szacowano, że zginęło 24 osoby 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-31917913 

 

 

Miliarder Robert Durst oskarżony o morderstwo 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31917948 

 

 

Życie w Gruzji w górach Kaukazu 

(ź) 

http://www.bbc.com/travel/story/20150209-europes-fierce-fabled-

villages 

 

16.III 

Miasto Vanuatu jest w „natychmiastowej" potrzebie po tym jak cyklon Pan 

przeszedł przez kraj w miniony weekend, informuje prezydent 

Baldwin Lonsdale powiedział, że sztorm zniszczył wszystko i że jego kraj 

trzeba odbudować od początku. 

Pomoc zaczęła przybywać od razu kiedy żywioł spustoszył jeden z 

najbiedniejszych krajów - ale wciąż nie nawiązano kontaktu z kilkoma 

odległymi wyspami. 

Przedstawiciele agencji udzielających pomocy informują, że to może być 

jedna z najgorszych klęsk żywiołowych, która dotknęła region. 

Oficjalna liczba ofiar wyniosła 8, ale może być wyższa. 

Miejsce ma postać dużego archipelagu a populacja zamieszkuje 60 wysp 

pomiędzy, którymi nie ma komunikacji. 

Sztorm o sile 5, gdzie wiatr osiągnął prędkość do 300 km/h uderzył w 

zamieszkałe wyspy w tym Vanuatu w sobotę o 11 GMT. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-31917913
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31917948
http://www.bbc.com/travel/story/20150209-europes-fierce-fabled-villages
http://www.bbc.com/travel/story/20150209-europes-fierce-fabled-villages


  POLSKI PORTAL 1-31 marzec 2015                                                                                                                                                     nr 3 (24)                                                                                                                                                        
24 
 

http://www.bbc.com/news/world-asia-31866783 

 

Premier Krymu powiedział BBC, że półwysep powrócił do Rosji i nigdy nie 

będzie już częścią Ukrainy 

 

Sergei Aksyonov powiedział, że aneksja Krymu do której doszło rok temu była 

„aktem demokratycznym". 

Tymczasem w wywiadzie w niedzielę rosyjski prezydent Władymir Putin 

powiedział, że postawił broń jądrową w stan gotowości. 

W. Putin nie był widziany publicznie od 5 marca. 

Kreml zaprzecza pogłoskom, że może być chory, albo, że nie żyje. 

W. Putin ma się spotkać w poniedziałek w St. Pteresburgu z prezydentem 

Kirgistanu Almazbek Atambayevem. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31901966 

 

 

Jeden ze starszych członków saudyjskiej rodziny królewskiej ostrzegł, że 

rozwój irańskiego programu jądrowego może spowodować, że inne państwa w 

regionie będą zdolne do wyprodukowania paliwa jądrowego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31901961 

 

Konflikt iracki: podczas walki o Tikrit zniszczono grobowiec Saddama 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31901568 

 

Amerykański milioner pochodzący ze znanej rodziny w Nowym Jorku został 

aresztowany pod zarzutem morderstwa po tym jak przyznał się do kilku 

zabójstw 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31897350 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-31866783
http://www.bbc.com/news/world-europe-31901966
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31901961
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31901568
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31897350


  POLSKI PORTAL 1-31 marzec 2015                                                                                                                                                     nr 3 (24)                                                                                                                                                        
25 
 

15.III 

Trójka nastolatków została zatrzymana podczas podróży do Syrii z Turcji, 

następnie zawrócona do Wielkiej Brytanii i aresztowana, poinformowali 

przedstawiciele Scotland Yardu 

Dwóch chłopców  w wieku 17 lat z pn-wch Londynu i mężczyzna w  wieku 19 lat 

zostali przewiezieni do Wielkiej Brytanii w sobotę w nocy. 

Zostali aresztowani w wyniku podejrzenia o przygotowywanie aktów terroru i 

są przebywają w londyńskim areszcie na posterunku policji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-31897667 

 

Sekretarz Stanu USA John Kerry mówi, że chce „na nowo rozpocząć" negocjacje 

z prezydentem Bashar al- Assadem aby zakończyć konflikt w Syrii  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31897389 

 

W wyniku wybuchu dwóch bomb w pobliżu 2 kościołów w dzielnicy 

chrześcijańskiej w pakistańskim mieście Lahore zginęło co najmniej 14 osób 

informują źródła lokalne 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-31894708 

 

Minister gabinetu Republiki Południowej Afryki oraz dwóch jego agentów 

bezpieczeństwa zginęło w wypadku samochodowym 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-31895879 

 

8 marzec (niedziela) – 14 marzec (sobota) 2015 

 

14.III 

http://www.bbc.com/news/uk-31897667
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31897389
http://www.bbc.com/news/world-asia-31894708
http://www.bbc.com/news/world-africa-31895879
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Raport na temat rosyjskiej roli w ukraińskim konflikcie - przygotowany 

przez zamordowanego polityka opozycji Borisa Nemtsova zostanie opublikowany 

w kwietniu, poinformował BBC jego kolega 

Ilya Yashin powiedział, że udało się odzyskać większość materiału zebranego 

przez B. Nemtsova, pomimo tego, że jego mieszkanie zostało przeszukane 

przez policję 

B. Nemtsov został zastrzelony 27 lutego podczas spaceru w pobliżu Kremla. 

Jego koledzy informują, że zabójstwo jest związane z jego krytyką 

prezydenta W. Putina. 

Schwytano kilku mężczyzna w rejonie Kaukazu. Jeden z nich oskarżony o 

morderstwo powiedział, że został zmuszony do zeznań. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31885322 

 

Prezydent Vanuatu prosi o pomoc po przejściu cyklonu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-31887286 

 

 

 

Papież Franciszek poinformował, że raczej ustąpi ze swojego stanowiska tak 

jak jego poprzednik niż pozostanie do końca życia jako zwierzchnik kościoła 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-31875507 

 

 

Siły irackie mają nadzieję, odbić Tikrit z rąk bojowników Państwa 

Islamskiego w ciągu tygodnia, poinformował dowódca BBC 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31883430 

 

 

Wiceprezydent Sierra Leone Samuel Sam-Sumana uciekł i prosi o azyl w 

ambasadzie amerykańskiej w stolicy Freetown 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31885322
http://www.bbc.com/news/world-asia-31887286
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-31875507
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31883430
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-31885713 

 

13.III 

Szwedzka prokuratura zaproponowała podróż do Londynu w celu przeprowadzenia 

przesłuchania dla założyciela Wikileaks - Juliana Assange'a w sprawie 

oskarżenia o gwałt 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31867829 

 

 

Liczba ofiar tropikalnego sztormu, który nawiedził  wyspy na Południowym 

Pacyfiku może sięgać kilkudziesięciu, informuję brytyjska agancja zajmująca 

się udzielaniem pomocy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-31865001 

 

 

Wzrost emisji ditlenku węgla utrzymał się w ubiegłym roku na stałym 

poziomie, zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Energii 

 

Roczny poziom globalnej emisji wyniósł 32 gigatony w 2014 roku - tak samo 

jak w roku ubiegłym 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-31872460 

 

12.III 

Córka rosyjskiego lidera opozycji Borisa Nemtsova mówi, że Władymir Putin 

musi ponieść odpowiedzialność za jego morderstwo 

30-letnia analityczka rynków finansowych i prezenterka telewizyjny kanału 

związanego z finansami poinformowała, że nikt z rosyjskich śledczych nie 

http://www.bbc.com/news/world-africa-31885713
http://www.bbc.com/news/world-europe-31867829
http://www.bbc.com/news/world-asia-31865001
http://www.bbc.com/news/science-environment-31872460
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skontaktował się z nią ponieważ „nie byli oni zainteresowani niezależnym 

śledztwem" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31842858 

 

 

Dwóch policjantów zostało postrzelonych w Fergusoen - mieście w stanie 

Missouri podczas zamieszek wywołanych zabiciem nieuzbrojonego czarnoskórego 

nastolatka w ubiegłym roku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31846425 

 

Radzie Bezpieczeństwa ONZ nie udało się wdrożyć rezolucji, która ochroniła 

by osoby cywilne w Syrii, czytamy w raporcie opublikowanym przez 21 agencji 

związanych z udzielaniem pomocy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31839947 

http://www.nrc.no/arch/img.aspx?file_id=9194005 

 

11.III 

 

Morderstwo B. Nemtsova: Jeden z dwóch podejrzanych oskarżonych o zabójstwo 

polityka rosyjskiej opozycji Zaur Dadayev przyznał się pod przymusem 

poinformował członek Russia's Human Rights Council 

 

Andrei Babushkin, który odwiedził Z. Dadayeva powiedział, że widziała 

„wiele ran" na jego ciele, co sugeruje, że był torturowany. 

Sam podejrzany powiedział, że był związany przez dwa dni z workiem na 

głowie. 

Poinformował, że tylko on się przyznał wobec tego, przyjaciel aresztowany 

wraz z nim zostanie uwolniony. 

Z. Dadayev pokazał odwiedzającemu ślady po kajdankach i więzach wokół nóg 

po swoim schwytanie w Inguszetii w niedzielę. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31842858
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31846425
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31839947
http://www.nrc.no/arch/img.aspx?file_id=9194005
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Powiedział, że planował powiedzieć w czasie przesłuchania dlaczego się 

przyznał, ale nie dano mu takiej szansy. 

Gubashev utrzymuje, że jest niewinny. Poinformowała, że był w Czeczeni 

kiedy dowiedział się, że jego kuzyn Dadayev został zatrzymany w sąsiedniej 

Inguszetii  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31829723 

 

 

 

 

Bojownicy Państwa Islamskiego opublikowali w sieci nagranie wideo na którym 

młody chłopiec zabija izraelskiego więźnia 

Mężczyzna zidentyfikowany jako Muhammad Said Ismail Musallam został 

oskarżony przez PI o bycie szpiegiem. 

Zdaniem bojowników PI Musallam, l.19 udawał bojownika z innego kraju kiedy 

przyłączył się do dżihadystów w Syrii. 

Potem według PI przyznał się, że jest szpiegiem izraelskiego Mossadu czemu 

zaprzecza Izrael i jego rodzina. 

„Państwo Islamskie robi to bo chce przestraszyć cały świat" powiedział Said 

Musallam ojciec mężczyzny. 

W wywiadzie udzielonym w lutym powiedział: „Mój syn jest niewinny; PI 

oskarżyło go o pracę dla Mosadu bo chciał uciec”. 

Na nagraniu wideo widać chłopca w wieku około 12 lat w towarzystwie 

mówiącego po francusku bojownika, który grozi Żydom we Francji. Następnie 

widać jak chłopiec strzela w głowę ubranego w pomarańczowy strój mężczyzny,  

a następnie oddaje jeszcze kilka strzałów gdy ten leży już na ziemi. 

W ubiegłym miesiącu bojownicy PI w Libii opublikowali nagranie wideo, na 

którym dokonują egzekucji 21 koptyjskich chrześcijan. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31822703 
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http://www.bbc.com/news/world-europe-31829723
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31822703
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Kryzys ukraiński: Prezydent Petro Poroshenko poinformował, że rebelianci na 

wschodzie kraju wycofali „znaczną" część ciężkiego sprzętu 

Przemawiając w wystąpieniu telewizyjnym powiedział, że siły rządowe również 

wycofały "lwią część" swoich rakiet i systemów ciężkiej artylerii. 

Zgodnie z układem zawieszenia broni podpisanym w lutym obie strony miały 

wycofać ciężką broń przed początkiem marca. 

Rozejm jest utrzymywany pomimo trwających potyczek. 

Obie strony oskarżają się wzajemnie o niedotrzymywanie warunków rozejmu 

albo o wykorzystywanie go do przegrupowanie sił. 

Szacuje się, że co najmniej 6000 ludzi zostało zabitych i ponad milion 

opuściło swoje domy od rozpoczęcie konfliktu w kwietniu w ubiegłym roku w 

rejonie Doniecka i Ługańska. 

W innej kwestii prezydent Rosji Władymir Putin przyznał po raz pierwszy 

[http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-31796226] , że plan zajęcie Krymu w 

marcu ubiegłego roku został sporządzony przed referendum. 

Krym został formalnie zajęty przez Rosję 18 marca, przy międzynarodowym 

potępieniu kiedy niezidentyfikowane uzbrojone siły zajęły półwysep. 

Od 15 lutego kiedy oficjalnie rozpoczęło się zawieszenie broni zginęło 64 

żołnierzy ukraińskich. W sumie przywódca Ukrainy poinformował, że od 

początku rebelii zginęło 1549 Ukraińców. 

Tymczasem prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama zgodził się, aby nie 

wysyłać broni na Ukrainę poinformował jeden z głównych dyplomatów 

niemieckich dziennikarzy AFP 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31806946 

 

Sergei Lavrow zaproponował nałożenie sankcji przeciwko Ukrainie 

 

Minister spraw zagranicznych FR oskarżył władze Ukrainy w niedopełnienie 

mińskich porozumień w odnośnie przyznania amnestii ochotników a także 

odnośnie ststusu Doniecka i Ługańska.  

 

We wtorek przedstawiciele Donieckiej Republiki Ludowej (DNR) oświadczyli, 

że władze Ukrainy nie zgadzają się na wymianę jeńców na zasadzie 

"wszystkich za wszystkich". 

 

"Z powodu zasady "wszystkich za wszystkich" nie ma żadnego postepu ze 

strony ukraińskiej. Tam znajdują się tysiące więźniów, których nie objęła 

amnestia"- oświadczyła Daria Morozow z DNR. 

 

"Strona ukraińska oświadczyła, że nie będzie wszystkich wypuszczać. 

Powiedzieli: nie będziemy puszczać tych, u kogo ręce są po łokcie unużane 

we krwi" - zaznaczyła 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31806946
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(ź) 

http://www.interfax.ru/world/428800 

 
Ukrainie zagraża bankructwo, ale władze nie ustają w dozbrajaniu 

(ź) 

http://www.dw.de/pleite-droht-aber-ukraine-r%C3%BCstet-massiv-auf/a-18305498 

 

Krwawy atak samobójczy na bazę policji w Egipcie na Półwyspie Synaj, w 

wyniku, którego zginęła jedna osoba cywilna i 24 policjantów zostało 

rannych 

 

Egipt od dawna walczy z islamskimi bojownikami na Synaju. Po obaleniu 

prezydenta M. Morsi doszło do zwiększenia natężenia działań. 

Przedstawiciele sił bezpieczeństwa poinformowali agencję APF, że do ataku 

doszło kiedy zamachowiec wjechał cysterną wypełnioną ładunkami wybuchowymi 

od tylnej strony bazy policji. 

„Kiedy pojazd zaczął się zbliżać otworzono ogień co doprowadziło do 

eksplozji" 

W poniedziałek bomba podłożona na drodze zabiła 3 żołnierzy egipskich na 

Synaju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31811235 

 

 

Prezydent Brazylii  Dilma Rousseff  podpisała wejście w życie nowego prawa, 

które surowo karze za zabicie kobiety albo dziewczyny 

 

Mordercy odpowiedzialni za przemoc domową będą teraz karani wyrokami 

pozbawienia wolności w przedziale 12 do 30 lat. 

W innych przypadkach takich jak zabicie ciężarnej kobiety albo kobiety, 

która niedawno urodziła dziecko, kobiet poniżej 14 roku życia i powyżej 60 

r.ż. kary więzienia będą wyższe. 

 

Pani prezydent poinformowała, że w Brazylii dziennie jest zabijanych 15 

kobiet.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-31810284 

http://www.interfax.ru/world/428800
http://www.dw.de/pleite-droht-aber-ukraine-r%C3%BCstet-massiv-auf/a-18305498
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31811235
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-31810284
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Trójka francuskich sportowców (Camille Muffat, Alexis Vastine, Florence 

Arthaud) zginęła wraz z 7 innymi osobami w wypadku helikoptera w Argentynie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-31809231 

 

9.III 

Morderstwo Borisa Nemtsova: Bliski współpracownik zamordowanego polityka 

rosyjskiej opozycji informuje, że „jest całkowicie sceptyczny", że dwaj 

oskarżeni mężczyźni odpowiadają za jego śmierć 

 

„Ten co nacisnął spust zostanie oskarżony, podczas gdy ci którzy 

rzeczywiści zlecili zabójstwo zostaną na wolności" powiedział Ilya Yashin, 

współzałożyciel partii B. Nemtsova. 

Skomentował on sytuację po tym kiedy oskarżono o zabójstwo dwóch mężczyzn 

pochodzenia czeczeńskiego a trzej inni zostali aresztowani. 

W niedzielę w Moskwie oskarżono o zabójstwo Zaur Dadayeva i Anzor 

Gubasheva. 

Przywódca czeczeński Ramzan Kadyrov, sprzymierzeniec prezydenta W. Putina 

opisał Z. Dadayeva jako wiernego islamistę, który był zszokowany rysunkami 

proroka Mahometa opublikowanymi we francuskim magazynie satyrycznym Charlie 

Hebdo. 

I. Yashin powiedział BBC, że B. Nemtsov nie był krytykiem radykalnego 

islamu a koncentrował się na atakach przeciwko prezydentowi Władymirowi 

Putinowi i jego rządu. 

Poinformował, że  wierzy, że organizatorzy morderstwa pochodzą z Rosji i że 

są w rosyjskim rządzie. 

Tymczasem przywódca opozycji Alexei Navalny oskarżył Kreml o zorganizowanie 

morderstwa aby zastraszyć opozycję pośród rosnących problemów 

ekonomicznych. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31792844 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-31809231
http://www.bbc.com/news/world-europe-31792844
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Kryzys grecki: Minister finansów Yanis Varoufakis powiedział, że jest 

możliwe, że dojdzie do referendum jeśli państwa UE odrzucą plany 

renegocjacji greckiego długu 

 

Premier  Alexis Tsipras poinformował, aby minister finansów używał „mniej 

słów a więcej działał". 

Jedna z gazet włoskich Corriere della Sera zapytała Y. Varoufakis co się 

stanie jeśli nie dojdzie do porozumienia? 

„Jeśli będzie taka potrzeba i państwa UE będą nieugięte zaapelujemy do 

Greków albo przez rozpisanie nowych wyborów, albo przeprowadzimy 

referendum". 

Zostało to zinterpretowane przez niektórych jako groźba dla eurostrefy 

jeśli dojdzie do załamania rozmów, ale później grecki rząd zaprzeczył temu. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31793145 

 

Kanclerz Niemiec Angela Merkel rozpoczęła dwudniową wizytę w Japonii, 

podczas której skoncentruje się na wysiłkach zmierzających do pojednania 

pomiędzy krajami po II wojnie światowej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-31792313 

 

Zjawisko dopingu wciąż jest obecne w kolarstwie 

(ź) 

http://www.bbc.com/sport/0/cycling/31788505 

 

 

Szef i organizator ekspedycji wspinaczkowych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-31708323 

 

8.III 

Mohammed Emwazi: Tanzański policjant wspomina jego aresztowanie na lotnisku 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31793145
http://www.bbc.com/news/world-asia-31792313
http://www.bbc.com/sport/0/cycling/31788505
http://www.bbc.com/news/business-31708323
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-31785820 

 

Lot MH370: Rodziny pasażerów zaginionego samolotu odrzuciły raport 

poświęcony zaginięciu samolotu, który został opublikowany w pierwszą 

rocznicę po zniknięciu jednostki 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-31785105 

 

Doszło do ataku rakietowego na bazę ONZ w północnej części Mali 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-31788395 

 

Władze Arabii Saudyjskiej wyraziły „zdziwienie i konsternację" na temat 

międzynarodowych raportów krytykujących orzeczenie kary chłosty dla 

saudyjskiego bloggera za obrazę islamu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31786564 

 

 

 

1 marzec (niedziela) – 7 marzec (sobota) 2015 

 

7.III 

Morderstwo Borisa Nemtsova: zatrzymano dwie osoby podejrzane o zabójstwo 

polityka opozycji 

Anzor Gubashev i Zaur Dadayev z rejonu Kaukazu zostali zatrzymani w sobotę 

poinformował szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa (Federal Security 

Service) Alexander Bortnikov. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31778279 

http://www.bbc.com/news/uk-31785820
http://www.bbc.com/news/world-asia-31785105
http://www.bbc.com/news/world-africa-31788395
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31786564
http://www.bbc.com/news/world-europe-31778279
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Bojownicy Państwa Islamskiego zniszczyli ruiny starożytnego miasta Hatra w 

Iraku poinformowały władze 

 

Hatra została założona w czasach imperiów Partów ponad 2000 lat temu. 

Znajduje się około 110 km na południowy - zachód od osulu i była 

ufortyfikowanym miastem, które oparło się najazdowi Rzymian dzięki grubym 

murom wraz z wieżyczkami. 

Hatra rozwijała się pod rządami arabskimi i stała się głównym ośrodkiem 

handlu na Szalku Jedwabnym , który rozciągał się wzdłuż kontynentu 

azjatyckiego. 

Said Mamuzini z Demokratycznej Partii Kurdystanu (KDP) przedstawiciel władz 

lokalnych poinformował, że bojownicy uzyli do wysadzenia murów materiałów 

wybuchowych. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31779484 

 

 

W nigeryjskim mieście Maiduguri doszło do kilku wybuchów 

W wyniku co najmniej 5 wybuchów zgineło 50 osób i rannych zostało 56 innych 

kiedy na zatłoczonych targowiskach i ruchliwym przystanku autobusowym na 

których samachowcy samobójcy zdetonowali ładunki 

Maiduguri było twierdzą bojowników Boko Haram. Ugrupowanie już wcześniej 

używało zamachowców samobójców, ale jak dotąd nie skomentowało ostatnich 

wydarzeń 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-31779100 

 

 

Kryzys ukraiński: Rebelianci „wycofują ciężką broń" z linii frontu 

 

Prorosyjscy separatyści poinformowali, że „całkowicie usunęli" ciężką broń 

z linii frontu zgodnie z postanowieniami układu podpisanego w Mińsku. 

Strona rządowa poinformował, że wycofa broń ciężką do końca soboty. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31779484
http://www.bbc.com/news/world-africa-31779100
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Tymczasem obserwatorzy z OBWE (OSCE) monitorują przestrzeganie rozejmu 

uzgodnionego 12 lutego na Białorusi. 

W ciągu kilku ostatnich tygodni obie strony wymieniły kilkudziesięci jeńców 

wojennych. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31779869 

 

W Egipcie przeprowadzono pierwsz egzekucje w związku ze starciami kiedy 

prezydentem był Mohammed Morsi 

Mahmoud Ramadan zwolennik obalonego prezydenta został skazany za morderstwo 

i stracony. 

Rok temu uznano go m.in. za winnego śmierci Hamad Badra 19 l., który został 

strącony z dachu budynku w  ALeksandrii w wyniku czego zmarł w szpitalu. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31779059 

 

Tajemnica jak nauczyć się szybko języka obcego 

(ź) 

http://www.bbc.com/capital/story/20150302-secrets-to-learning-a-language 

 

6.III 

Buldożery Państwa Islamskiego „niszczą historię" w Nimrud w Iraku 

Archeolodzy i przedstawiciele władz Iraku wyrazili oburzenie gdy zniszczono 

miejsce datowano na XIII wiek p.n.e. 

Zdaniem bojowników zniszczone rzeźby i artefakty są "fałszymi bogami", 

których należy zniszczyć. 

Nimrud leży nad rzeką Tygrys około 30 km na pd-wsch od Mosulu, który jest w 

rękach bojowników PI. 

W minionych wiekach był stolicą Asyrii przez 150 lat. Pierwsze wykopaliska 

rozpoczęły się tutaj w 1840 roku. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31760656 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31779869
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31779059
http://www.bbc.com/capital/story/20150302-secrets-to-learning-a-language
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31760656
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Atak na amerykańskiego ambasadora: Policja Południowej Korei stawia zarzut 

morderstwa  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-31743835 

 

 

Harison Ford został ranny w wypadku samolotu, którego pilotował 

 

H. Ford l. 72 zgłosił awarię silnika i lądował awaryjnie na polu golfowym. 

Po wypadku oddychał a po przybyciu służb medycznych został zabrany do 

szpitala. 

Aktor zaczął latać w latach pięcdziesiątych i został również preszkolony do 

pilotowania helikopterów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31759873 

 

„Boko Haram” zabiło kilkadziesiąt osób po ataku na wioskę w Nigerii 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-31757272 

 

Naciski ze strony władzy ustawodawczej na prezydenta USA Baracka Obamę aby 

wysłał broń na Ukrainę 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31759560 

 

Kolejne zaginione miasto w Peru 

(ź) 

http://www.bbc.com/travel/story/20150212-perus-other-lost-city 

 

 

5.III 

http://www.bbc.com/news/world-asia-31743835
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31759873
http://www.bbc.com/news/world-africa-31757272
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31759560
http://www.bbc.com/travel/story/20150212-perus-other-lost-city
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Premier Li Keqiang wyznaczył cele, które ma osiągnąć gospodarka Chin w 2015 

roku 

Podczas otwarcia sesji parlamentu zapowiedział niższy wzrost i obiecał 

bardziej ścisłą kontrolę związaną ze środowiskiem. 

Zwracając do Kongresu Partii Ludowej (National People's Congress) 

powiedział, że celem jest osiągnięcie wzrostu na poziomie 7% w 2015 roku. 

Powiedział, że celem jest utworzenie ponad 10 milionów miejsc pracy w 

miastach oraz utrzymać poziom bezrobocia 4,5% 

Obecnie problemem w Chinach jest środowisko ze względu na postępującą 

industrializację. W ubiegłym roku według raportu okazało się, że jedna 

piata część gruntów w Chinach jest skażona. w wielu miastach występuje 

smog. 

Dla Chin NPC jest „najwyższym organem władzy w państwie". Mam moc 

inicjatywy i zmiany ustawodawczej. W praktyce jest jednak niejako rodzajem 

stempla dla rządzącej Partii Komunistycznej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-31743598 

 

Amerykański ambasador Mark Lippert, l.42 Korei Południowej został zraniony 

nożem 

Koreański nacjonalista przeciął twarz ambasadora USA podczas spotkania w 

Seulu, ale rana nie okazała się być poważna. 

Lekarze założyli 80 szwów na ranie twarzy, która miała 11 cm długości i 3 

cm głębokości. Atakujący zranił ambasadora również w lewą rękę 

poinformowali lekarze. 

Atakujący miał krzyknąć tuż przed atakiem na M. Lipperta: „Korea Północna i 

Południowa powinny się zjednoczyć". 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-31743055 

 

 

Największa na świecie sieć restauracji przestanie kupować kurczaki, do 

których wstrzykuje się antybiotyki stosowane w medycynie dla ludzi 

Jednak kurczaki z McDonald's będą miały podawany ionophores antybiotyk, 

który pomaga zachować kurczakom zdrowie, ale nie jest używany u ludzi. 

Przedstawiciele firmy poinformowali również, że produkty mleczne takie jak 

mleko odtłuszczone i czekolada bez tłuszczu nie będą pochodziły od krów, 

którym podaje się rbST - sztuczny hormon wzrostu 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-31743598
http://www.bbc.com/news/world-asia-31743055
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-31743764 

 

Do roku 2030 liczba powodzi na Ziemi potroi się 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-31738394 

 

 

Najstarsza na świecie osoba, kobieta z Japonii obchodzi swoje 117 urodziny  

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/newsbeat/31725672 

 

 

4.III 

Najprawdopodobniej na skutek wybuchu gazu w kopalni węgla kamiennego w 

zajętym przez separatystów terytorium wschodniej Ukrainy zginęło 30 

górników a 40 jest zaginionych 

 

Przedstawiciele separatystów poinformowali później, że nie mogą potwierdzić 

liczby ofiar w kopalni Zasyadko w Doniecku. 

W zimie w Doniecku toczyły się ciężkie walki pomiędzy separatystami a 

siłami rządowymi, ale przedstawiciel związków zawodowych kopalni Mikhail 

Volynets powiedział w relacji nagranej przez ukraińską telewizję, że w 

ostatnich dniach panuje tutaj spokój. 

Odkąd na skutek walk gospodarka ukraińska notuje spadki od rozpoczęcia 

konfliktu w kwietniu minionego roku wiele kopalń w rejonie konfliktu jest 

czynnych. 

Przed wybuchem wojny wypadki zdarzały się bardzo często z powodu niskich 

standardów bezpieczeństwa. 

W parlamencie ukraińskim w Kijowie marszałek Volodymyr Groysman powiedział 

parlamentarzystom, że 32 ludzi zginęło w „strasznej tragedii". Wezwał do 

uczczenia ofiar wypadku minutą ciszy. 

W momencie wybuchu pod ziemią znajdowało się 230 górników. Spośród nich 157 

udało się o godz. 9.00 czasu lokalnego (07:00 GMT) ewakuować na 

http://www.bbc.com/news/business-31743764
http://www.bbc.com/news/science-environment-31738394
http://www.bbc.co.uk/newsbeat/31725672
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powierzchnię. Nie wiadomo co z pozostałymi 73 osobami przed informacją o 

zabitych informują źródła  separatystów i strony rządowej. 

W 2007 roku w kopalni Zasyadko zginęło 101 górników. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31725243 

 

 

Zdaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych wystąpienie premiera Izraele 

Benjamin Netanyahu w sprawie programu jądrowego Iranu nie wniosło „nic 

nowego" 

W swoim przemówieniu przed Kongresem amerykańskim premier Izraela ostrzegł, 

że porozumienie w sprawie irańskiego programu jądrowego „jest budowaniem 

drogi do wyprodukowania bomby" raczej niż do zablokowania jej. 

Wystąpienie zostało skrytykowane przez Demokratów oraz przez władze Iranu. 

 

Wizyta izraelskiego premiera była kontrowersyjna od samego początku 

ponieważ marszałek republikanów zaprosił go bez konsultacji z Białym Domem. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31722493 

 

 

Władze Syrii poinformowały o śmierci byłego żołnierza brytyjskiej piechoty 

walczącego po stronie Kurdów z Państwem Islamskim 

BBC informuje, że około 100 zachodnich ochotników - w tym kilku 

Brytyjczyków - walczy w ramach 30 000 sił kurdyjskich. 

Szacuje się, że ponad 500 obywateli Wielkiej Brytanii przyłączyło się do 

bojowników PI 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-31720274 

 

Chiny przeznaczą o 10% środków więcej z budżetu na wydatki związane z armią 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-31706989 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31725243
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31722493
http://www.bbc.com/news/uk-31720274
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-31706989
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3.III 

Śmierć Borisa Nemtsova: Kilku politykom z UE i przywódcy opozycji w Rosji 

nie wydano zgody w uczestnictwo w pogrzebie lidera opozycji 

 

Polski marszałek senatu Bogdan Borusewicz nie dostał wizy a Sandra Kalniete 

deputowana do Parlamentu Europejskiego (MEP) musiała zawrócić po przybyciu 

na moskiewskie lotnisko. 

Przywódca opozycji Alexei Navalny nie mógł opuścić więzienia, w którym 

odsiaduje 15-dniowy wyrok. 

Pogrzeb odbędzie się po południu (czasu lokalnego) na cmentarzu 

Troyekurovskoye w Moskwie gdzie pochowano w 2006 roku zamordowaną 

dziennikarkę Anna Politkovskayta 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31704254 

 

Iran powinien się zgodzić na zamrożenie swojej działalności związanej z 

energią jądrową na co najmniej dekadę jeśli chce doprowadzić do podpisania 

porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, poinformował prezydent USA Barack 

Obama 

 

Negocjacje z Iranem w sprawie programu jądrowego są w kluczowej fazie ze 

względu na zbliżający się termin 31 marca. 

Można sądzić, że premier Izraela Benjamin Netanyahu będzie przekonywał 

Kongres we wtorek, aby nie podpisywać porozumienia. 

Został on zaproszony, aby wygłosić przemówienie w Kapitolu przez Johna 

Boehnera (Republican House Speaker), co rozgniewało Demokratów. 

B. Netanyahu, którego czekają  za 2 tygodnie wybory, nie spotka się z B. 

Obamą w czasie swojej obecnej wizyty w USA. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31703780 

 

Kryzys ukraiński: przywódcy Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec zgodzili się, 

aby obserwatorzy OSCE (OBWE) zostali wysłani w miejsca gdzie dochodzi do 

aktów przemocy, poinformowały źródła ukraińskie 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31704254
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31703780


  POLSKI PORTAL 1-31 marzec 2015                                                                                                                                                     nr 3 (24)                                                                                                                                                        
42 
 

 

W oświadczeniu [http://www.president.gov.ua/en/news/32396.html] prezydent 

Ukrainy Petro Poroshenko informuje, że przywódcy, z którymi rozmawiał przez 

telefon - poparli ukraińską propozycję, aby rozpocząć monitoring od 10 

wybranych miejsc na wschodzie kraju. 

W oświadczeniu na rosyjskiej stronie prezydenta nie ma informacji o tej 

propozycji [http://www.kremlin.ru/news/47769]. 

Zarówno siły rządowe Ukrainy jak i separatyści informują o wycofywaniu 

ciężkiej broni. 

Oficjalnie informuje się, że w konflikcie straciło życie co najmniej 6000 

ludzi. 

Kruchy rozejm zawarty w Mińsku utrzymuje się pomimo walk w ostatnich 

dniach. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31704465 

 

 

Ujawniono nagranie, w którym bojownik Państwa Islamskiego Mohammed Emwazi 

zaprzeczył, że jest ekstremistą i oskarżył brytyjski wywiad 

W nagraniu powiedział, że MI5 groził mu i chciał „włożyć ich słowa w jego 

usta". 

Nagranie zostało wykonane przez grupę Cage po tym kiedy Emwazi został 

deportowany z Tanzanii i był przesłuchiwany przez agentów brytyjskich  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-31704416 

 

2.III 

Iracka telewizja poinformowała, że wojsko irackie rozpoczęło operację, 

której celem jest odbicie z rąk bojowników Państwa Islamskiego rodzinnego 

miasta Saddama Husajna - Tikritu 

Lokalne media podały, że miasto zaatakowano przy wsparciu irackich 

myśliwców. 

Tikrit leży 150 km na północ od stolicy - Bagdadu i został zajęty przez 

bojowników PI w czerwcu 2014 roku. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31704465
http://www.bbc.com/news/uk-31704416
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Premier  Haider al-Abadi przed operacją spotkał się z dowództwem wojska w 

prowincji Salahuddin. 

H. Abadi ogłosił rozpoczęcie operacji w niedzielę, kiedy dziesiatki tysięcy 

żołnierzy i policjantów zebrały się w środkowym miescie Samarra w celu 

przygotowania ofensywy. 

Tikrit jest drugim dużym miastem, które zdobyli bojownicy z PI po zajęciu 

Mosulu w czerwcu ubiegłego roku. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31689433 

 

 

„Jihadi John”: Mohammed Emwazi był zimnym samotnikiem, informuje uciekinier 

z Państwa Islamskiego, który spotkał go w Syrii 

Dziennikarz z BBC rozmawiał z mężczyzną , który spotkał Mohammed Emwaziego 

kiedy ten przyjechał do Syrii około 2 lat temu. 

W przeciwieństwie do innych Brytyjczyków Emwazi chciał pojawić się na 

nagraniu wideo opublikowanym przez bojowników PI. 

Emwazi, obywatel Wielkiej Brytanii z zachodniej części Londynu, został 

zidentyfikowany na kilku materiałach wideo, na który PI dokonywało 

egzekucji zakładników. 

Abu Ayman, który spotkał Emwaziego po raz pierwszy powiedział, że wtedy 

byli zwykłymi bojownikami walczącymi z siałam rządowymi w Syrii. 

Wielu bojowników - także ci z Wielkiej Brytanii spotkało się w mieście 

Atmeh w północnej Syrii. 

Atmeh był rodzajem obozu dla uchodźców położonym na wzgórzach. Ale 

dżihadyści zajęli pobliskie domy i mieszkali tam w komfortowych warunkach  

naywając to miejsce "pięciogwiazdkowym dżihadem". 

Abu Ayman kilkakrotnie odwiedził „Dom angielski". Dla niego postać Mohammed 

Emwaziego była dziwna od momentu pierwszego spotkania. 

„Nie okazywał emocji, niewiele mówił. Nie modlił się z nami" - powiedział. 

„Angielscy bojownicy zawsze trzymali się razem, ale on stronił od nic". 

„Wielu braci przyłączyło się do ISIS (PI) aby zdobyć nową broń, jeździć 

lepszym dżipem, aby się pokazać. 

Abu Ayman powiedział, że opuścił PI, kiedy kazano mu zabić kobiety i 

dzieci. 

Dla niektórych Mohammed Emwazi był wzorem, ale nie wiadomo czy PI zmieniło 

Mohammed Emwaziego w „Jihadi Johna” egzekutora. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31689433
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Może on zawsze miał taką osobowość a wojna spowodowała, że ona się tylko 

ujawniła, wyjaśnił Abu Ayman. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-31686582 

 

 

Rządząca Partia Reform (Reform Party) wygrała wybory w Estonii 

Premier Taavi Roivas, którego partia zdobyła 30 miejsc (27.7%) zamierza 

utworzyć koalicję w 101 - osobowym parlamencie 

Prorosyjska Centre Party uzyskała wynik 24,8% zdobywając 27 miejsc. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31681293 

 

 

Kryzys ukraiński: Kerry i Lavrov prowadzą rozmowy w Genewie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31688940 

 

 

Korea Północna wystrzeliła 2 pociski krótkiego zasięgu w kierunku morza w 

czasie trwania corocznych manewrów wojskowych przy współudziale Stanów 

Zjednoczonych i Korei Południowej, poinformowały źródła w Seulu. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-31654721 

 

 

Policja w Stanach Zjednoczonych zastrzeliła bezdomnego w Los Angeles 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31688942 

 

 

http://www.bbc.com/news/uk-31686582
http://www.bbc.com/news/world-europe-31681293
http://www.bbc.com/news/world-europe-31688940
http://www.bbc.com/news/world-asia-31654721
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31688942
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Kiedy Chris Haslam odwiedził najbardziej samotnego człowieka w Argentynie 

spodziewał się, że zobaczy dramatyczny obraz życia. Ale nie było to tak 

wstrząsające spotkanie, którego się spodziewał.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-31558467 

 

1.III 

Morderstwo Borisa Nemtsova: W marszu w Moskwie wzięły udział tysiące ludzi 

 

Niesiono portrety polityka oraz bannery z napisami: „Nie boję się" 

Współpracownicy B. Niemcova oskarżają Kreml, ale prezydent W. Putin potępił 

morderstwo jako „podłe" i obiecał znaleźć zabójców. 

Kilka tysięcy ludzi przemaszerowało także w Petersburgu. 

Władze Moskwy wyraziły zgodę na udział do 50 000 ludzi. 

Szacuje się, że w marszu mogło wzięć udział od 16 000 do 70 000 ludzi. 

Śledczy wyznaczyli nagrodę w wysokości 3 mln rubli (48 000 dolarów) za 

informację, która doprowadzi do zabójców. 

Ilya Yashin należący do opozycji  powiedział Associated Press, że „to było 

polityczne zabójstwo". 

Potwierdził także, że B. Nemtsov przed swoją śmiercią przygotowywał 

dokumenty w sprawie udziału Rosji w militarnym konflikcie na Ukrainie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31677506 

 

 

Wielu chłopców z Sudanu Południowego zostało „porwanych, aby zrobić z nich 

żołnierzy"  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-31681302 

 

 

W Estonii trwają wybory, towarzyszy im obawa przed Rosją 

http://www.bbc.com/news/magazine-31558467
http://www.bbc.com/news/world-europe-31677506
http://www.bbc.com/news/world-africa-31681302
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Uważa się, że Partia Centrum (Centre Party), która ma powiązania z 

prezydentem Putinem uzyska dobry wynik. 

Ale jest uznawana za pariasa wśród innych partii, które są gotowe się 

zjednoczyć, aby odnowić obecnie rządzącą koalicję. 

Estonia była kiedyś członkiem Związku Radzieckiego, a obecnie jest 

członkiem NATO. 

Głosowanie do 101 osobowego parlamentu zakończyło się o godz. 18.00 GMT. 

Około 1/4 1,3 mln populacji Estonii to etniczni Rosjanie, z których wielu 

popiera Partię Centrum. 

Kraj jest pionierem jeśli chodzi o głosowanie elektroniczne, szacuje się , 

że 1/5 uprawnionych oddało swój głos online. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31681293 

 

 

Wybory parlamentarne w Egipcie zostały odłożone po tym jak Sąd Najwyższy 

ogłosił iż część prawa wyborczego jest niezgodne z konstytucją 

Parlament został rozwiązany w 2012 roku. Wybory mają być ostatnim etapem 

przekazania władzy przez wojsko. 

W maju 2014 roku prezydentem został były szef armii Abdul Fattah al-Sisi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31682021 

 

 

Premier Izraela Benjamin Netanyahu udaje się do Stanów Zjednoczonych, aby 

przekonywać przeciwko podpisania prawdopodobnego porozumienia w związku z 

programem jądrowym Iranu  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31685220 

 

 

Stany Zjednoczone zamierzają deportować 150 Bośniaków oskarżonych o 

zbrodnie wojenne 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31681293
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31682021
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31685220
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31681447 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31681447

