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Wzrost liczby Brytyjczyków, którzy starają się o obywatelstwo UE
22 czerwiec (piątek) – 30 czerwiec (sobota) 2018

30.VI
Wzrost liczby Brytyjczyków, którzy starają się o obywatelstwo UE
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-44629193

USA: #Familiesbelongtogether: Tysiące osób protestują przeciwko
rozdzieleniu rodzi emigrantów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44667093

29.VI
STANY ZJEDNOCZONE: Strzelanina w redakcji Capital Gazette
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-44654077

Gruszko nazwał bezsensownym wiązanie sankcji UE z Mińskimi porozumieniami
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źródło: IZ
https://iz.ru/<br>761198/2018-06-29/<br>grushko-nazval-bessmyslennoiuviazku-sanktcii-es-s-minskimi-soglasheniiami

WIELKA BRYTNIA: Następstwa braku dwutlenku węgla
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/business-44654127

Kryzys związany z emigrantami: Przywódcy UE planują zabezpieczyć ośrodki z
emigrantami
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-44652846

28. VI
Budowa gazociągu „Nordstream 2" rozpocznie się od otrzymania pozwolenia od
Danii
źródło: IZ
https://iz.ru/760750/2018-06-28/severnyi-potok-2-nachnut-stroit-dopolucheniia-razresheniia-ot-danii

Wielka Brytania wiedziała, że Stany Zjednoczone traktują zatrzymanych po
ataku z 11.09 w sposób „niewybaczalny"
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-44640086
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WIELKA BRYTANIA: Heteroseksualna para wygrał w procesie o ustanowienie
cywilnego partnerstwa
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-44627990

WIELKA BRYTANIA: Pożar na wrzosowisku Saddleworth - ewakuowano mieszkańców
w związku z rozprzestrzenianiem się ognia
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-manchester-44624021

ROSJA: Premier Italii wystąpił przeciwko automatycznemu przedłużaniu
sankcji przeciwko Federacji Rosyjskiej
źródło: IZ
https://iz.ru/760303/2018-06-27/premer-italii-vystupil-protivavtomaticheskogo-prodleniia-sanktcii-protiv-rf

26.VI
ROSJA: Na Kremlu podjęto temat spotkania W. Putin D. Trump
źródło: IZ
https://iz.ru/759930/2018-06-26/v-kremle-raskryli-temy-vozmozhnoi-vstrechiputina-i-trampa

Tajlandzki zespół piłkarzy uwięzionych w jaskini wciąż może „być żywy"
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-44610972

Amerykański astronauta Buzz Aldrin
wykorzystaniem środków finansowych
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źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-44609561

ROSJA:"Gazprom" wznowił budowę drogiej nitki gazociągu tureckiego
źródło: IZ
https://iz.ru/759888/2018-06-26/gazprom-vozobnovil-ukladku-vtoroi-nitkituretckogo-potoka

25.VI
Wybory w Turcji: R. Erdogan ponownie będzie prezydentem
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-44596072

ROSJA: Politolog ocenił zwycięstwo R. Erdogana w wyborach prezydenckich w
Turcji
źródło: IZ
https://iz.ru/759429/2018-06-25/politolog-otcenil-pobedu-erdogana-naprezidentskikh-vyborakh-v-turtcii

Unia Europejska stworzy siły szybkiego reagowania na wypadek cyber ataku
źródło: IZ
https://iz.ru/759421/2018-06-25/evrosoiuz-sozdas-sily-bystrogoreagirovaniia-na-kiberugrozy
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Wybory w Turcji: Wstępnie R. Erdogan prowadzi nad największym rywalem
Muharrem Ince w stosunku 56% do 29%
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-44596072

MALI: Mieszkańcy Fula zostali zabici z zimną krwią
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-44594595

STANY ZJEDNOCZONE: Wulkan z Kilauea zagraża domom mieszkańców
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-44592537/kilauea-volcano-lavacreeps-closer-to-hawaii-homes

23.VI
Prezydent Zimbawe Mnangagwa powiedział, że był centymetry od eksplozji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-44586218

Kwestia uchodźców we Włoszech: Malta nie wyraża zgody na przyjęcie
porzuconej łodzi z ludźmi na pokładzie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-44588022

STANY ZJEDNOCZONE: Z wykolejonego pociągu do rzeki wylała się ropa naftowa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-44585882/crude-oil-pours-intoriver-from-derailed-train-in-us
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22.VI
WIELKA BRYTANIA: Airbus ostrzega, że może opuścić Zjednoczone Królestwo
jeśli nie dojdzie do porozumienia
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/<br>news/business-44570931

Argentyński fan ze łzami w oczach przeprosił za obrazę Rosjanki
źródło: IZ
https://iz.ru/<br>758533/2018-06-22/<br>argentinskii-fanat-so-slezamiizvinilsia-za-oskorblenie-rossiianki

WIELKA BRYTANIA: Sąd Najwyższy nie wyraził zgody na wydanie paszportu dla
osoby, bez określonej płci
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/<br>news/uk-44575229

15 czerwiec (piątek) – 21 czerwiec (czwartek) 2018

21.VI
WIELKA BRYTANIA: BREXIT - T. May obiecuje „szybkie i poprawnie
przeprowadzone wyjście z UE"
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-44556764

ROSJA: D. Pieskov skomentował możliwość spotkania D. Putina i D. Trumpa
źródło: IZ
https://iz.ru/757974/2018-06-21/peskov-prokommentiroval-opaseniiabritantcev-vozmozhnoi-vstrechei-putina-i-trampa

UKRAINA: Rada Najwyższa wzmocniła starania o wstąpienie do NATO
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źródło: BBC
https://iz.ru/758077/2018-06-21/verkhovnaia-rada-zakrepila-kurs-navstuplenie-v-nato

WIELKA BRYTANIA: Jeffrey Barry - Brutalne morderstwo Kamila Ahmad było „do
uniknięcia"
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-bristol-44560171

20.VI
WIELKA BRYTANIA: Zgony w szpitalu Gosport: Przepisane leki przeciwbólowe
„skróciły życie 456 osobom"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-england-44547788

Rosja z niedowierzaniem przyjęła wiadomość o wyjściu USA z Rady Praw
Człowieka przy ONZ
źródło: BBC
https://iz.ru/757619/2018-06-20/rossiia-s-nedoumeniem-vospriniala-vykhodssha-iz-soveta-po-pravam-cheloveka

WIELKA BRYTANIA: Braki dwutlenku węgla dotknęły producentów piwa z grupy
Heinekena
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/business-44545010

19.VI
Cła prezydenta D. Trumpa: Stany Zjednoczone grożą Chinom
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/business-44529149

Szef koncernu Tesla Elon Musk oskarża pracownika o dokonanie sabotażu
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/business-44531777

P.Poroszenko wszczął procedurę sprawdzania prawomocności pozbawienia W.
Janukowycza prezydentury
źródło: IZ
https://iz.ru/757129/2018-06-19/poroshenko-nachal-proverku-zakonnostilisheniia-ianukovicha-prezidentstva

WIELKA BRYTANIA: Atak w parku Finsbury: Minutą ciszy uczczono rocznicę
zdarzenia
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-44523065

WIELKA BRYTANIA :Prośba ze strony Lorda Hague w sprawie legalizacji
marihuany została odrzucona przez rząd
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-44526156

18.VI
Szef koncernu Audi zatrzymany za sprawą skandalu dotyczącego diesla
źródło: IZ
https://iz.ru/756663/2018-06-18/glava-audi-zaderzhan-iz-za-dizelnogoskandala
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D. Pieskow zareagował na plan Kijowa po walce z „Nord stream 2"
źródło: IZ
https://iz.ru/756671/2018-06-18/peskov-otreagiroval-na-plan-kieva-po-borbes-severnym-potokom-2

WIELKA BRYTANIA: Trzy osoby zabite przez pociąg na południe od Londynu
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-44520759

WIELKA BRYTANIA: Ślub młodej pary królewskiej: Ojciec Meghan wyraził żal,
ze nie mógł pojawić się na ceremonii
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-44517402

17.VI
Afgańscy Talibowie odrzucili prośby o wydłużenie trzydniowego rozejmu
zapowiedzianego na czas Muzułmańskiego Festiwalu Eid
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-44513657

Dyskusja w sprawie nazwy Macedonii: ministrowie podpisali ostatecznie
„historyczne" porozumienie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-44511649

STANY ZJEDNOCZONE: Festiwal w New Jersey: Jeden napastnik martwy i 22 osoby
ranne
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/44513457
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16.VI
Afganistan wydłuża rozejm w Talibami
źródło: BC
https://www.bbc.com/news/world-asia-44507090

WIELKA BRYTANIA: Pożar w szkole sztuki w Glasgow; Pierwsza minister Szkocji
mówi, że ogień „łamał jej serce"
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-glasgow-west-44507189

WIELKA BRYTANIA: Sinn Féin opowiada się za zmianą w polityce aborcyjnej
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-44507054

15.VI
Wojna w Jemenie: ONZ wzywa do otwarcia portu w Hudaydah
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44491710

Były szef FBI J. Comey złamał normy, ale nie działał tendencyjnie - czytamy
w raporcie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44488351

WIELKA BRYTANIA: Universal Credit „może kosztować więcej niż obecny system
benefitów"
źródło: BBC
POLSKI PORTAL 1-30 czerwiec 2018

11

nr 6 (63)

https://www.bbc.co.uk/news/education-44468437

McDonald's zrezygnuje z plastikowych słomek do napojów
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-44492352

8 czerwiec (piątek) – 14 czerwiec (czwartek) 2018

14.VI
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018: Uroczyste rozpoczęcie w Rosji
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/sport/football/44299651

Nazistowskie flagi na australijskim samochodzie wojskowym „są nie do
przyjęcia" mówią posłowie
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-australia-44477620

Amerykański jogger, który wyrzucił rzeczy bezdomnego został aresztowany
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-44474366

ROSJA: Wiek emerytalny dla mężczyzn zostanie podniesiony do 65 lat a dla
kobiet do 63 lat
https://iz.ru/755337/2018-06-14/kabmin-obiavil-o-povyshenii-pensionnogovozrasta-do-65-let-dlia-muzhchin-i-63-dlia-zhenshchin
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13.VI
Parlament Europejski zaaprobował pomoc finansową dla Ukrainy
do 1 mlrd euro

w wysokości

źródło: IZ
https://iz.ru/754910/2018-06-13/evroparlament-odobril-finansovuiu-pomoshchukraine-do-eu1-mlrd

Posłowie Scottish National Party opuścili salę podczas sesji pytań do
premiera (PMQ) po tym jak ich przywódca został wyrzucony z sali po kłótni z
marszałkiem
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-44467306

12.VI
Kim Jong-un i D. Trump podpisali wspólne oświadczenie
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/av/world-44450928/kim-and-trump-sign-jointstatement

WIELKA BRYTANIA: Posłowie nie powinni „podważać" pozycji UK, kiedy głosuje
ono w sprawie ustaw UE
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-44446633

ROSJA: W Dumie państwowej nie wykluczono przygotowywania USA do nowego
uderzenia na Syrię
źródło: BBC
https://iz.ru/754554/2018-06-12/v-gosdume-ne-iskliuchili-podgotovku-ssha-knovomu-udaru-po-sirii
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11.VI
Szczyt G7: D. Trump wybucha gniewem na koncepcje zaproponowane przez
kluczowych sprzymierzeńców USA
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-44434558

ROSJA: Szefowie MSZ-etu ODKB odebrali oświadczenie w sprawie umowy RSMD
źródło: IZ
https://iz.ru/754328/2018-06-11/glavy-mid-odkb-priniali-zaiavlenie-podogovoru-rsmd

W DNR udało się zapobiec przygotowywaniu prowokacjom przeciwko delegacji
Unii Europejskiej
źródło: IZ
https://iz.ru/754343/2018-06-11/v-dnr-predupredili-o-provokatcii-vsuprotiv-delegatcii-evrosoiuza

10.VI
Szczyt King Jong-Un Donald Trump: przywódcy USA i Korei Północnej
przybywają do Singapuru
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-44429240

Szczyt grupy G7: Wojna na słowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a kluczowymi
przywódcami
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44430000
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Wybory w Iraku: Ogień w miejscu gdzie były składowane formularze do
głosowania
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44432047

9.VI
Afgańscy Talibowie zgadzają się na trzydniowy rozejm po raz pierwszy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-44423032

Rozmowy na szczycie w Kanadzie zakończyły się brakiem porozumienia jeśli
chodzi o głębokie różnice pomiędzy amerykańskim prezydentem Donaldem
Trumpem oraz przywódcami głównych krajów uprzemysłowionych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44423072

8.VI
Spotkanie grupy G7: W pierwszym dniu D. Trump izolowany w związku z
kwestiami USA w odniesieniu do globalnego handlu i Rosji
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-44409775

Niemcy uznały, że będą mówić o rozbieżnościach pomiędzy nimi a Stanami
Zjednoczonymi
źródło: IZ
https://iz.ru/753458/2018-06-08/germaniia-otkazalas-zamalchivatraznoglasiia-s-ssha
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1 czerwiec (piątek) – 7 czerwiec (czwartek) 2018

7.VI
IRLANDIA PÓŁNOCNA: Sąd Najwyższy odrzucił pozew w sprawie zmiany prawa
dotyczącego aborcji
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-44395150

WIELKA BRYTANIA: House of Fraser planuje zamknąć 31 z 59 swoich sklepów
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/business-44394948

Szef MSW Ukrainy uznał Miński układ pokojowy za martwy
źródło: IZ
https://iz.ru/752908/2018-06-07/glava-mvd-ukrainy-obiavil-minskii-protcessmertvym

6.VI
W Niemczech i USA powstaną nowe punkty dowodzenie NATO
źródło: IZ
https://iz.ru/752405/2018-06-06/novye-komandovaniia-nato-razvernut-v-sshai-germanii
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WIELKA BRYTANIA: Grenfell Tower; Jeden z mężczyzn, który mieszkał w budynku
kiedy wybuchł pożar „zachował się prawidłowo od początku do końca"
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-44381957

M. Simonyan wyzwała P. Poroszenko na „pojedynek" w języku rosyjskim
źródło: IZ
https://iz.ru/752378/2018-06-06/simonian-vyzvala-poroshenko-na-duel-porusskomu-iazyku

5.VI
Włosi zaszokowani po tym jak mężczyzna zrobił sobie selfie po wypadku w
Piacenzie
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-44356361

W Donbasie dowiedziano się o planach Kijowa aby „oczyścić"
zgadzających się z polityką Ukrainy

nie

źródło: IZ
https://iz.ru/751879/2018-06-05/v-donbasse-uznali-o-planakh-kievazachistit-nesoglasnykh-s-politikoi-ukrainy

WIELKA BRYTANIA: Rekordowy wzrost cen benzyny w ciągu miesiąca
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/business-44361016

4.VI
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Wybuch wulkanu w Gwatemali: w wyniku erupcji Fuego zginęło kilkadziesiąt
osób
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-44350974

W. Putin weźmie udział w Szanghajskiej organizacji współpracy w ramach
wizyty w Chinach
źródło: IZ
https://iz.ru/751545/2018-06-04/putin-primet-uchastie-v-sammite-shos-vramkakh-vizita-v-kitai

3.VI
Emigranci we Włoszech: Matteo Salvini nowy minister spraw wewnętrznych
zapowiada koniec dla obozów dla uchodźców na Sycylii
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-44346084

Niemiecki policjant postrzelił Austriaka w nogę, który wpadł w szał w
berlińskiej katedrze
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-44349468

2.VI
Chiny określiły jako „nieodpowiedzialne" komentarze amerykańskie, że
zastraszają swoich sąsiadów poprzez rozmieszczenie wojsk na Morzu
Południowochińskim
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-44343368
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Przemoc w Gazie: Tysiące ludzi biorą udział w pogrzebie palestyńskiego
sanitariusza, który został zastrzelony w piątek przez żołnierzy izraelskich
w czasie protestów przy granicy
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-44343263

Spotify usunęło utwory solisty R Kelly z listy motywując to tym, że jest
oskarżony o przestępstwo na tle seksualnym
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/newsbeat-44341720

1.VI
Amerykańskie cła - niebezpieczna gra mówi UE
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/business-44324565

Mariano Rajoy: Hiszpański premier uzyskał wotum nieufności od parlamentu i
ustępuje ze stanowiska
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-44327573

Związek weteranów Afganistanu skomentował ujawnienie radzieckiego lotnika
źródło: IZ
https://iz.ru/750688/2018-06-01/soiuza-veteranov-afganistanaprokommentiroval-obnaruzhenie-sovetskogo-letchika
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