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22 czerwiec (czwartek) – 30 czerwiec (piątek) 2017

30.VI
Indie zamieniły kilka podatków dotyczących towarów i usług na jeden GST aby
zunifikować kraj w jeden rynek
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-40453774

USA: W Pokoju Owalnym: doszło do chaosu
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-40463972/chaos-erupts-in-theoval-office

28.VI
Kryzys związany z emigrantami: Włochy grożą zamknięciem portów
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-40437917

Kryzys w Wenezueli: trwa obława na pilota śmigłowca, który zaatakował
budynek Sądu Najwyższego
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źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-40436790

WILKA BRYTANIA: Nie jest znana ostateczna ilość ofiar pożaru Grenfell Tower
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/uk-40434741

27.VI
Globalny cyberatak typu ransomware (atakujący szyfruje dostęp do plików
żądając okupu) spowodował zamieszanie w wielu krajach
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/technology-40416611

Co sie stanie po upadku Państwa Islamskiego
źródło: DW
http://www.dw.com/de/mossul-was-kommt-nach-dem-ende-des-islamischenstaates/a-39436569

26.VI
Zakaz podróży wprowadzony dekretem przez prezydenta D. Trumpa został
częściowo anulowany przez sąd najwyższy USA
źródło: BBC, DW, Corierre
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40409490
http://www.dw.com/de/pr%C3%A4sident-trumps-einreiseverbot-f%C3%BCr-muslimeteilweise-zugelassen/a-39134216
http://www.corriere.it/esteri/17_giugno_26/corte-suprema-bando-musulmaniparzialmente-vigore-d14ea264-5a81-11e7-b519-11e7c6330510.shtml

POLSKI PORTAL 1-30 czerwiec 2017

3

nr 6 (51)

Al-Kajda: Porwany Szwed: został uwolniony po sześciu latach
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-africa-40407620

Jak brak snu wpływa na mózg
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/health-40036667

25.VI
Izraelska część Wzgórz Golan została ostrzelana ze strony Syrii
źródło: IZ
http://iz.ru/610839/2017-06-25/izrailskaia-chast-golan-vnov-podverglasobstrelu-so-storony-sirii

PAKISTAN: W wyniku wybuch zbiornika z paliwem zginęło co najmniej 140 osób
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/world-south-asia-40396036

NIEMCY;SPD: Walka, walka i jeszcze raz walka
Podczas konwencji partii uchwalono program wyborczy podczas którego
wygłosił przemówienie były kanclerz Schröder
źródło: DW
http://www.dw.com/de/spd-k%C3%A4mpfen-k%C3%A4mpfen-k%C3%A4mpfen/a-39407412

Zdaniem USA żądania Kataru są trudne do spełnienia
żródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40399770
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Odważny czyn, w którym pracownik służb humanitarnych ratuje życie dziecku
podczas ostrzału ze strony bojowników ISIS
źródło: Corierre
http://video.corriere.it/operatore-umanitario-rischia-vita-salvare-bimbamitragliate-isis/fe387574-5406-11e7-b88a9127ea412c57?intcmp=video_wall_hp&vclk=videowall%7Coperatore-umanitariorischia-vita-salvare-bimba-mitragliate-isis

23.VI
Prezydent D. Trump zakwestionował neutralność Roberta Muellera, który bada
wpływ Rosji na ostatnie wybory w USA
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40385833

Brexit: Przywódcy UE uważają, że oferta Wielkiej Brytanii może pogorszyć
sytuację
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/uk-politics-40378913

Turecki park wodny: Dzieci i dorośli porażeni prądem
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-40388161

Aktualizacja mapy do snapchata wywołuje zaniepokojenie dotyczące
bezpieczeństwa dzieci
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/technology-40382876

22.VI
Otto Warmbier: pogrzeb studenta amerykańskiego uwięzionego w Korei
źródło: BBC
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40372080

Senatorzy amerykańscy: rewolta zagraża ustawie zdrowotnej
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40372132

D.Trump: nie nagrywałem byłego szefa FBI - James Comeya
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40375143

15 czerwiec (czwartek) – 21 czerwiec (środa) 2017

21.VI
Zdaniem szefa straży za pożary w Portugali odpowiada "zbrodniczy czyn"

Samoloty uzbrojone w wodne bomby z Portugalii i krajów sąsiednich próbują
ostatecznie ugasić pożary, które pojawiły się w niedzielę
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Pożary w środkowej Portugali mogły być przyczyną umyślnego działania

Jaime Marta Soares poinformowała, że jej zdaniem błyskawica, która miało
spowodować zapłon pojawiła się dwie godziny po tym jak pojawił się ogień,
potrzeba śledztwa, aby wyjaśnić sprawę.
Do tej pory w wyniku pożarów zginęło 64 osoby i ponad 200 zostało rannych.
Wiele ludzi zginęło próbując uciec z drogi N-236
źródło: BBBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-40355787

Macron: "Europa jest wspólnym celem a nie supermarketem”
Pierwsze spotkanie prezydenta Francji z dziennikarzami po zwycięstwie:
"kraje, które nie respektują reguł muszą ponieść wszystkie polityczne
konsekwencje”.
źródło: Corriere
http://www.corriere.it/esteri/17_giugno_21/macron-la-mia-francia-sara-linizio-una-rinascita-europea-domani-corriere-l-intervista-integrale676d7c58-5694-11e7-a35b-7a875278503a.shtml

Merkel i Macron są za utrzymaniem sankcji w stosunku do Rosji
Podczas szczytu UE powinno pojawić się pytanie czy Bruksela powinna być
zdecydowana przedłużyć sankcje ekonomiczne w stosunku do Moskwy. Wszystko
wskazuje na to, że zarówno Francja jak i Niemcy opowiadają się za tym
krokiem.
źródło: DW
http://www.dw.com/de/merkel-und-macron-f%C3%BCr-russland-sanktionen/a39351339

W siedzibie premier Wielkiej Brytanii T. May doszło do incydentu
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Uczestnicy protestu "Dzień gniewu" przybyli na Downing Street. Jeden z nich
próbował zapalić świecę dymną. Zatrzymali go przy pomocy policji inni
uczestnicy marszu - podaje agencja "RIA Nowosti"
źródło: IZ
http://iz.ru/609139/2017-06-21/u-rezidentcii-mei-v-londone-proizoshla-draka

20.VI
P. Poroszenko opowiedział o swoim spotkaniu z D. Trumpem
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Prezydent USA spotkał się z prezydentem Ukrainy

Według amerykańskich mediów spotkanie prezydentów do którego doszło w
Białym domu trwało około sześciu minut
źródło: IZ
http://iz.ru/608660/2017-06-20/poroshenko-rasskazal-o-polnotcennoivstreche-s-trampom

Konflikt w Syrii: Amerykański myśliwiec zestrzelił irańskiego drona
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40344534

Mała eksplozja wywołała alarm w Belgii gdzie ewakuowano ludzi z głównej
peronu kolejowego.
źródło: Corriere, BBC
http://www.corriere.it/esteri/17_giugno_20/bruxelles-evacuata-stazionecentrale-c-stata-un-esplosione-14609bc8-55ed-11e7-84f0-6ec2e28c1893.shtml
http://www.bbc.com/news/world-europe-40349654
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19.VI
Konflikt w Syrii: Rosja ostrzega po tym jak amerykańska koalicja
zestrzeliła myśliwiec

Myśliwiec F/A-18E Super Hornet (podobny do tego na zdjęciu) zestrzelił
syryjski samolot

Rosja ostrzegła, koalicję amerykańską biorącą udział w wojnie w Syrii, że
potraktuje ich samoloty jako potencjalne cele po tym jak został zestrzelony
samolot syryjskich wojsk rządowych
Zdaniem koalicji zestrzelono samolot syryjski Su-22 po tym jak
zbombardowano w niedzielę pozycje wspieranych przez Amerykanów bojowników
antyrządowych w prowincji Raqqa.
Rosja, główny sprzymierzeniec sił syryjskich zapowiedziała, że zawiesza
komunikację z Amerykanami co ma na celu zapobiec podobnym incydentom w
powietrzu.
Do incydentu doszło w czasie kiedy kierowana przez USA koalicja i
wspierający ja bojownicy walczą o wyparcie Państwa Islamskiego z ich
głównej fortecy - Ragqqi.
Syryjscy żołnierze uratowali pilota zestrzelonego samolotu pułkownika Ali
Faheda.
Obecnie znajduje się w szpitalu i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Miejsce, w którym zestrzelono samolot znajdowało się w pobliżu pozycji
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Państwa Islamskiego, którego bojownicy również szukali pilota zestrzelonej
jednostki.
żródło: BBC, DW, IZ
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40329036
http://www.dw.com/de/russland-setzt-sicherheitskooperation-mit-usa-insyrien-aus/a-39311775
http://iz.ru/608135/2017-06-19/siriiskie-voennye-spasli-pilota-sbitogosamoleta-su-22

Podejrzany zginął „podczas próby ataku" w Paryżu
Policja ewakuowała główną ulicę Champs Elysees po tym jak napastnik wjechał
w samochód policjantów. Mężczyzna był uzbrojony a w jego samochodzie
znajdowały się ładunki wybuchowe oraz karabin Kałasznikow.
Źródło: DW, Corriere
http://www.dw.com/de/anschlagsversuch-in-paris-attent%C3%A4ter-tot/a39314812

http://www.corriere.it/esteri/17_giugno_19/parigi-operazione-poliziachamps-elysees-auto-fiamme-uomo-terra-e731c90e-54f9-11e7-8fb77977c09f9d70.shtml

18.VI
PORTUGALIA: W wyniku pożaru w pobliżu miasta Coimbra zginęło 57 osoby
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Płomienie rozprzestrzeniają się z każdej strony
Liczba ofiar może być większa
Nie wiadomo co było przyczyną powstania pożaru. W Portugali w niektórych
miejscach temperatura powietrza przekracza 40 stopni Celsjusza.
źródło: DW,BBC
http://www.dw.com/de/immer-mehr-tote-bei-waldbr%C3%A4nden-in-portugal/a39295537
http://www.bbc.com/news/world-europe-40316934
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Zderzenie amerykańskiego niszczyciela USS Fitzgerald: zginęło kilku
marynarzy

W wyniku kolizji powstała ogromna wyrwa po prawej stronie okrętu
Po zderzeniu z japońskim kontenerowcem śmierć poniosło kilku marynarzy
amerykańskich informują media marynarki USA i Japonii.
Po dostaniu się do zniszczonej części statku znaleziono ciała zaginionych.
Zostaną one zabrane do japońskiego szpitala celem dokonania identyfikacji.
Do incydentu doszło 56 mil morskich na pd-zach od japońskiego portu
Yokosuka o 02:30 czasu lokalnego ( (17:30 GMT) w piątek. Japońska stacja
NHK poinformowała, że w wyniku kolizji doszło do zalania części okretu, w
której spali marynarze.
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-40317341
Niemiecki polityk uznał, że Krym od wieków należał do rosyjskiego
terytorium
Alexander Gauland do 2013 roku był członkiem CDU. Obecnie należy do AfD.
W czasie zjazdu partii przypomniał też, że Krym należał do ZSSR. Zaznaczył,
że „Niemcom zawsze było dobrze kiedy mieliśmy dobre stosunki z Rosją".
źródło:IZ
http://iz.ru/607504/2017-06-18/germanskii-politik-nazval-krym-iskonnorossiiskoi-territoriei

17.VI
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WIELKA BRYTANIA; Pożar w Londynie: Królowa solidaryzuje się z mieszkańcami
stolicy po tragedii
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/uk-40310959

Siedmiu członków okrętu amerykańskiego jest zaginionych po tym jak
jednostka zderzyła się ze statkiem handlowym u wybrzeży Japonii
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-40310563

Carrie Fisher umarła na skutek bezdechu oraz z powodu innych powiązanych z
tym czynników

C. Fisher była znana z filmu pt. "Gwiezdne wojny" G. Lucasa
Aktorka znana jako księżniczka Leia z Gwiezdnych Wojen umarła na skutek
bezdechu sennego.
Bezdech jest stanem, w którym osoba przestaje oddychać w czasie snu. Może
to trwać kilka sekund albo minut. w przypadku C. Fisher patolog jako powód
śmierci wymienił też inne przyczyny w tym chorobę serca oraz spożycie
leków. C. fisher promowała swoją książkę pt."The Princess Diarist" kiedy
straciła przytomność podczas lotu z Londynu do Los Angeles 23 grudnia 2016
roku. Nie odzyskała świadomości i zmarła 27 grudnia w Ronald Reagan UCLA
Medical Centre. Jej matka Debbie Reynolds zmarła dzień później.
źródło:BBC
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40311159

15.VI
Pożar w Londynie: Premier zarządza pełne publiczne śledztwo
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/uk-40291227

Brexit: Negocjacje w tej sprawie pomiędzy Wilka Brytanią a Unią Europejską
rozpoczną się w poniedziałek
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/uk-politics-40293260

Ogromna zmiana w kosztach leków na raka
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/health-40290642

8 czerwiec (czwartek) – 14 czerwiec (środa) 2017

14.VI
Pożar w Londynie: w wyniku zapalenia się budynku Grenfell Tower zginęło 12
osób
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/uk-40280169

Wizyta francuskiej minister w dzielnicy zakazanej w Paryżu
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-40273273
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Stany Zjednoczone: Napastnik, który strzelał do kongresmanów na stadionie w
Wirginii nie żyje
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40275055

12.VI
Protesty w Rosji: podczas marszów opozycji zatrzymano setki ludzi
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-40245152

WIELKA BRYTANIA: T. May mówi do parlamentarzystów: „Ja was wciągnęłam w ten
bałagan i ja was stąd wyciągnę”
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/election-2017-40251999

Amerykański Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję blokującą odnowiony "zakaz
podróży" prezydenta D. Trumpa dotyczący obywateli z sześciu w
przeważającej mierze muzułmańskich krajów
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40252724

Zgony związane z wagą mogą dotknąć również osoby, które nie są otyłe
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/health-40220182

11.VI
Wybory we Francji: Partia prezydenta E. Macrona spodziewa się wygranej
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-40242531
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WIELKA BRYTANIA: Zmiany w rządzie T. May promuje swojego sojusznika Damian
Greena, który ma pełnić kluczową rolę
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/uk-politics-40241229

8.VI
Wybory w Wielkiej Brytanii 2017: Torysi zdobyli największą ilość głosów
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/election-2017-40209282

Comey: Biały Dom D. Trumpa kłamał w związku z FBI
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40205461

Sos wytwarzany z latających mrówek
źródło:BBC
http://www.bbc.com/travel/story/20170608-a-sauce-made-from-flying-ants

1 czerwiec (czwartek) – 7 czerwiec (środa) 2017

7.VI
Atak w Iranie: Państwo Islamskie obrało za cel budynek parlamentu i
mauzoleum Chomeiniego
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40184641
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Były dyrektor FBI James Comey będzie zeznawał przed Kongresem
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40192255

Według najnowszych badań współcześni ludzie wyewoluowali z „kołyski
ludzkości" we wschodniej Afryce 100 000 lat wcześniej niż sądzono
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/science-environment-40194150

6.VI
FRANCJA: Policja postrzeliła człowieka, który zaatakował policjanta przed
katedrą Notre Dame w Paryżu
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-40178183

Prezydent D. Trump obiecał kredyt dla Kataru, który jest w izolacji w
związku z rzekomym popieraniem terroryzmu
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40175935

Greckie słowo, którego nie można przetłumaczyć
źródło:BBC
http://www.bbc.com/travel/story/20170605-the-greek-word-that-cant-betranslated

5.VI
Atak w Londynie: dwóch spośród trzech napastników zostało zidentyfikowanych
przez policję
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/uk-40165646
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Indyjska agencja kosmiczna wystrzeliła swoja najcięższą rakietę
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-40158889

USA: strzelanina na Florydzie; zwolniony pracownik zastrzelił pięć osób
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40162989

4.VI
Atak w Londynie: po ataku przy pomocy ciężarówki i użyciu noża aresztowano
12 osób w Barking (wschodnia część miasta)
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/uk-40148737

Ataki w Londynie: Burmistrz Sadiq Khan odrzuca krytykę D. Trumpa
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/uk-40152637

Przemoc na Filipinach: Setki cywilów zostało uwięzionych w mieście Murawi
po tym jak wybuchła strzelanina
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-40150570

1.VI
Stany Zjednoczone wycofują się z porozumienia klimatycznego zawartego w
Paryżu w 2015 roku
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-40123293
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FILIPINY: Policja w Manili przejęła kontrolę nad kompleksem hotelowym po
tym jak wtargnął tam zamaskowany bandyta
źródło:BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-40123389
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