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W numerze:
31 Nanda Devi: Poszukiwania 8 wspinaczy, którzy zaginęli
30 NIEMCY - Andrea Nahles ustępuje ze stanowiska szefa SPD
30 Papież Franciszek przeprasza Romów za dyskryminację
29 SUDAN: Siły specjalne „występują przeciwko protestującym"
27 Nalot policji na Australian Broadcasting Corp (ABC)
26 Weterani wojenni upamiętnili D - Day 6 czerwca 1944 roku
25 W. Putin i papież Franciszek spotkają się 4 czerwca
25 T. May oficjalnie ustępuje ze stanowiska jako lider Torysów
25 Na 4 tankowcach u wybrzeży ZEA zdetonowano ładunki
24 USA: Alabama przegłosowała prawo zakazujące aborcji
22 W DNR ustalono wykonawców zabójstwa A. Zacharczenki
24 SUDAN: Siły bezpieczeństwa użyły gazu łzawiącego
23 HONG KONG: Protesty przeciwko nowej ustawie o ekstradycji
22 Zagłada roślin „złą wiadomością dla wszystkich gatunków”
21 Ekstradycja w Hong Kongu: Policja użyła gumowych kul
21 Wojna w Jemenie: Atak rakietowy Houti
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20 Ataki na tankowiec w Zatoce Omańskiej: Ewakuowano załogę
18 Zatoka Omańska: Arabia Saudyjska oskarżyła Iran o ataki
18 Czy sfermentowane jedzenie może mieć pozytywny wpływ
16 Zestrzelenie amerykańskiego drona przez Iran
12 „Klimatyczny apartheied" pomiędzy bogatymi i biednymi
29 czerwiec (sobota) – 30 niedziela (piątek) 2019

30.VI
USA - Korea Północna: D. Trump i Kim Jong-un zgodzili się wznowić rozmowy

D. Trump zwrócił się też do amerykańskich żołnierzy w bazie lotniczej w
Pyeongtaek

D. Trump jest pierwszym prezydentem, który przyleciał do Korei Północnej po
tym jak spotkał się z Kim Jong-unem w miejscu, które jest na styku obu
państw koreańskich
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D. Trump i Kim Jong-un podali sobie ręcę przed prawie godzinna rozmową w
silnie ufortyfikowanej zdemilitaryzowanej strefie (DMZ)
Oba kraje uzgodniły, że wznowią zawieszone rozmowy dotyczące kwesti broni
jądrowej.
Ostatni szczyt został przerwany w lutym podczas, którego nie doszło do
żadnych uzgodnień dotyczących denuklearyzacji Korei Północnej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-48814975

Turcja obiecuje „silny" odwet za libijskie ataki informuje minister obrony
narodowej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-48818695

Sudan: Śmierć za

rewolucję

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-48802235/sudan-dying-for-therevolution

HISZPANIA: Protest w Madrycie: Tysiące ludzi przeciwko zawieszeniu planu
powodującego zanieczyszczenia powietrza przez samochody
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-48814970

29.VI
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Szczyt G20:D.Trump and Xi zgodzili się na wznowienie rozmów USA - Chiny

Jak doszło do eskalacji wojny handlowej pomiędzy Chinami a USA
Stany Zjednoczone i Chiny zgodziły wznowić rozmowy w sprawie handlu

Prezydent USA D. Trump oraz przywódca Chin Xi Jinping
porozumienia na szczycie G20 w Japonii.
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D. Trump zapowiedział także, że zezwoli koncernom amerykańskim na sprzedaż
wyposażenia chińskiemu Huawei
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-48810070

Włoska łódź z migrantami: Kapitan został oskarżona o próbę zatopienia łodzi
policyjnej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-48809134

Prezydent D. Trump na szczycie G20: Pięć momentów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-48812133/president-trump-atg20-five-moments

22 czerwiec (sobota) – 28 czerwiec (piątek) 2019

28.VI
Fala gorąca nad Europą: We Francji zanotowano rekordowo wysoka temperaturę
45,9 stopni Celsjusza
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Dla czterech regionów we Francji ogłoszono czerwony alarm - na zdjęciu w
Strasbourgu ludzie próbują się chłodzić

We Francji zanotowano najwyższe do tej pory temperatury 45.9C (114.6F)
podczas trwającej obecnie fali upałów kiedy zmarło juz kilka osób

Nowy rekord został odnotowany w miasteczku na południu kraju Gallargues-leMontueux. Poprzednio temperatura wzrosła do 44,1 C kiedy podczas fali
upałów w 2003 roku umarło kilka tysięcy ludzi
źródło: BBC

https://www.bbc.com/news/world-europe-48795264

Premier Wielkiej Brytanii mówi, że atak taki jak Salisbury „nie może nigdy
więcej się powtórzyć"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-48795720
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Szczyt G20: D. Trump żartuje z W. Putinem, że w sprawie wmieszania się
Rosji do wyborów prezydenckich w USA
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48797485

27.VI
W Europie zanotowano nowe rekordy wysokich temperatur
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Fala gorąca ogarnia Europę

Silne upały w Europie będą jeszcze bardziej intensywne w tym we Francji,
Hiszpanii i Szwajcarii temperatura przekroczy 40 stopni
W środę najwyższą do tej pory temperaturę w czerwcu zanotowano w Niemczech,
Polsce i Czechach.
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Zdaniem meteorologów za upały jest odpowiedzialna masa powietrza
napływająca do Europy z północnej Afryki

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-48780685

Wybory w Stanach Zjednoczonych 2020: Debata Demokratów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48766631

Rada UE przedłużyła sankcje ekonomiczne w stosunku Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/893482/2019-06-27/sovet-es-prodlil-ekonomicheskie-sanktcii-votnoshenii-rossii

Zaobserwowano, że u kanclerz Niemiec A. Merkel ponownie drżały ręce
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-48784295

26. VI

USA - Kryzys związany z dziećmi emigrantów: Demokraci zgodzili się na pomoc
w wysokości 4,5 miliarda dolarów w obszarach przygranicznych
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Raporty pokazujące przerażające warunki, w których żyją dzieci migrantów
doprowadziły do protestów w Teksasie
Demokraci w amerykańskich Izbie reprezentantów przyjęli plan finansów
pomocy humanitarnej dla południowej granicy
Kilka przypadków śmierci migrantów wraz z przykładami „poważnie
zaniedbanych dzieci" na stacji benzynowej przy granicy w stanie Teksas
pomogły w debacie.
Ustawa musi jednak odbyć długą drogę przez senat kontrolowany przez
Republikanów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48768448

Działania, które będą odpowiedzią na wycofanie się z porozumienia o
likwidacji rakiet małego i średniego zasięgu zostaną wprowadzone w życie
nie wcześniej niż 2 sierpnia
źródło: IZ
https://iz.ru/893033/2019-06-26/otvetnye-mery-nato-na-prekrashchenie-drsmdnachnut-deistvovat-ne-ranshe-2-avgusta
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Fala upałów we Francji: W rejonie Paryża zamknięto szkoły
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-48770248

San Francisco będzie pierwszym miastem w USA gdzie wprowadza się zakaz na
e-papierosy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-48752929

25. VI
Kryzys USA - Iran: H. Rouhani wyśmiewa nowe sankcje uznając je za
„bezużyteczne"
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Gospodarka Iranu ma problemy po tym jak stany Zjednoczone wprowadziły
sankcje dotykające jej przemysł naftowy
Prezydent Iranu odpowiedział z lekceważeniem w stosunku do ostatnich
sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone informując, że pokazują one
kłamstwo USA kiedy mówi się o dialogu
Hassan Rouhani powiedział, że kroki podjęte przeciwko najwyższemu
przywódcy, zapowiedziane przez D. Trumpa w poniedziałek będą „bezużyteczne"
i potępił amerykańskie plany ataku w kierunku ministra spraw zagranicznych
Iranu.
Te kroki pokazują, że Biały Dom jest „upośledzony umysłowo" dodał H.
Rouhani.
D. Trump poinformował, że jest on odpowiedzialny za ostatnie „agresywne
zachowanie" ze strony Iranu.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48756824
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ROSJA: W Dumie Państwowej dostrzeżono ukraiński ślad w konflikcie Gruzji z
Rosją
źródło: IZ
https://iz.ru/892578/2019-06-25/v-gosdume-uvideli-ukrainskii-sled-vkonflikte-gruzii-s-rossiei

„Klimatyczny apartheied" wyłania się pomiędzy bogatymi i biednymi ostrzega ekspert z ONZ
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-48755154

Główne plaże Meksyku zostały opanowane przez wodorosty
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48756500

Recenzja Filmu: Yesterday
źródło: BBC
http://www.bbc.com/culture/story/20190625-film-review-yesterday

24. VI
W Wietnamie aresztowano obywatela o narodowości amerykańskiej oskarżając go
„o spisek prowadzący do dokonania przewrotu”
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Michael Phuong Minh Nguyen (w środku) został skazany w czasie procesu
trwającego tylko półdnia

Trybunał w Wietnamie skazał obywatela amerykańskiego na dwanaście lat
pozbawienia wolności po tym jak uznano go, że jest winny próby dokonania
przewrotu

Michael Phuong Minh Nguyen, l. 55 przyznał, że chciał zainicjować protesty
w Wietnamie - powiedział BBC jego prawnik.
Ale zaprzeczył, że planował atak bombowy przy pomocy koktaili Mołotowa na
rządowe biura w Hanoi i Ho Chi Minh.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-48742412

FRANCJA: Temperatura 40 stopni Celsjusza może być największą spośród do tej
pory notowanych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-48742241
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23.VI
TURCJA: Partia rządząca prezydent R. Erdogana została pokonana podczas
wyborów w Istambule
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-48739256

Szef armii Etiopii został zastrzelony
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-48734572

WIELKA BRYTANIA: Wyścig o fotel premiera wśród Torysów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-48736968

Dlaczego na grupę amerykańskich senatorów poluje policja?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48737711

22.VI
D. Trump ostrzega Iran, że w wypadku wojny ten zostanie „unicestwiony"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48728465

POLSKI PORTAL 1-30 czerwiec 2019

15

nr 6 (75)

Kambodża: W Sihanoukville Sihanoukville zawalił się budynek w wyniku czego
doszło do ofiar
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-48729072

Boris Johnson: Do domu jednego z głównych pretendentów do fotelu premiera
został wezwana policja
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-48721211

15 czerwiec (sobota) – 21 czerwiec (piątek) 2019

21.VI
STANY ZJEDNOCZONE - IRAN: D. Trump mówi, że wojsko jest gotowe
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48714414

Protesty w Hong Kongu: Tysiące osób otoczyły główne kwatery policji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48715221

Protesty w Gruzji: Po wypowiedzi rosyjskiego posła tysiące ludzi ruszyły
pod parlament
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-48710042
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WŁOCHY: Szczepienia były główną kwestią poruszaną w czasie wyborów w 2018
roku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/health-48707032/inside-italy-s-war-overvaccines

20.VI
INDIE - Chennai: Jak indyjskie szóste pod względem wielkości miasto radzi
sobie z brakiem wody
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48703464

Zestrzelenie amerykańskiego drona: D. Trump mówi, że Iran popełnił duży
błąd
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48711229

STANY ZJEDNOCZONE: J. Biden odmawia przeprosin za współpracę z senatorami o
rasistowskich poglądach
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48696126

Dzień, w którym Szwedzi zapomnieli o indywidualizmie
źródło: BBC
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http://www.bbc.com/travel/gallery/20190619-the-day-swedes-forgetindividualism

19.VI
Lot MH17: Cztery osoby zostały oskarżone o zestrzelenie samolotu nad
Ukrainą
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-48691488

18.VI
Patrick Shanahan: D. Trump poinformował o zmianie na stanowisku sekretarza
obrony USA
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48665798

WIELKA BRYTANIA: Debata liderów partii rządzącej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/uk-politics-48678723

17.VI
Porozumienie nuklearne z Iranem: Limit produkcji wzbogaconego uranu
zostanie zwiększony
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48661843
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EGIPT: Obalony prezydent Mohammed Morsi zmarł podczas procesu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48668941

16.VI
Protesty w Hong Kongu: Prawie dwa miliony przyłączyły się do demonstracji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48656471

Argentyna i Urugwaj zmagają się z brakiem prądu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48652686

Czy sfermentowane jedzenie może mieć pozytywny wpływ na zdrowie?
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/food/articles/fermented_foods

15.V
Zatoka Omańska: Arabia Saudyjska oskarżyła Iran o ataki na tankowce
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48648788

Protesty w sprawie ekstradycji: rząd zawiesza wprowadzenie nowego prawa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48645342
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Włoski reżyser Franco Zefirelli zmarł w wieku 96 lat
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-48648278

Amanda Knox obawiała się ataków i oskarżeń po powrocie z Włoch
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-48647878

8 czerwiec (sobota) – 14 czerwiec (piatek) 2019

14.V
Atak na tankowiec w Zatoce Omańskiej: Zdaniem USA na obrazie video widać
jak Irańczycy usuwają miny
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48633016

W Polsce uznano powiększenie wojskowej

obecności USA za nadmierne wydatki

źródło: IZ
https://iz.ru/888973/2019-06-14/v-polshe-nazvali-chrezmernymi-raskhody-nauvelichenie-voennogo-prisutstviia-ssha

Prosty system online, który może zakończyć zanieczyszczenie plastikiem
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źródło: BBC
http://www.bbc.com/future/story/20190613-a-simple-online-system-that-couldend-plastic-pollution

13.VI
Ataki na tankowiec w Zatoce Omańskiej: Ewakuowano załogę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48619771

Rosja podejmie kroki w odpowiedzi na rozmieszczanie w Polsce bezzałogowych
samolotów USA
źródło: IZ
https://iz.ru/888566/2019-06-13/rossiia-primet-mery-v-otvet-narazmeshchenie-v-polshe-bespilotnikov-ssha

Wybuch nowej epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Kongo jest
„naprawdę przerażający" mówi dyrektor Wellcome Trust
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-48615667

W jaki sposób współczesne życie wpływa na ludzki szkielet?
źródło: BBC
http://www.bbc.com/future/story/20190610-how-modern-life-is-transformingthe-human-skeleton

12.VI
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Wojna w Jemenie: W wyniku ataku rakietowego Houti na saudyjskie lotnisko 26
osób zostało rannych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48608213

Ekstradycja w Hong Kongu: Policja użyła gumowych kul przeciwko
protestującym
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48591001

Rosja wezwała USA do rewizji stanowiska w kwestii

programu jądrowego Iranu

źródło: IZ
https://iz.ru/888338/2019-06-12/rossiia-prizvala-ssha-k-peresmotrupozitcii-po-iadernoi-programme-irana

Włochate stworzenie, które straszy zimą
źródło: BBC
http://www.bbc.com/travel/gallery/20190611-the-hairy-creature-scaring-awaywinter

Facebook nie usunął sfabrykowanego wideo z M. Zuckerbergiem z Instagrama
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/technology-48607673
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11.VI
Zatonięcie łodzi na Dunaju: Po wydobyciu jednostki na powierzchnię w środku
znaleziono więcej ciał
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-48591791

Co najmniej pięć osób zginęło a tysiące domów zostało zniszczonych po
rekordowych opadach deszczu w Chinach
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48592711

Zagłada roślin „złą wiadomością dla wszystkich gatunków”
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-48584515

10.VI
Protesty w Hong Kongu: Lider Carrie Lam
nowego prawa związanego z ekstradycją

skłonna poprzeć wprowadzenie

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48577907

Nowy szef Komisji Europejskiej: Kto zastąpi Jean-Claude Junckera?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-48500336
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INDIE: Kara dożywocia dla trzech mężczyzn za gwałt i morderstwo dziecka
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48552354

Nocne Marki kontra skowronki: Sen i jego korzyści
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-48558309

9.VI
HONG KONG: Protesty przeciwko nowej ustawie o ekstradycji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48572130

WIELKA BRYTANIA: Michael Gove przyznaje, że udało mu się uniknąć więzienia
kiedy zażywał kokainę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-48572982

NIEMCY: Odrestaurowany XIX - wieczny statek zatonął w rzece Elbie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-48572308
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8.VI
SUDAN: Siły bezpieczeństwa użyły gazu łzawiącego przeciwko protestującym
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-48569624

Stany Zjednoczone dają ultimatum Turcji w sprawie zakupu pocisków od Rosji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-48568282

Jeden z najbardziej poszukiwanych mężczyzn w Europie został aresztowany na
Malcie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-48569722

1 czerwiec (sobota) – 7 czerwiec (piatek) 2019

7.VI
Na czterech tankowcach u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich
podłożono i detonowano ładunki wybuchowe
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48551125

WIELKA BRYTANIA: Theresa May oficjalnie ustępuje ze stanowiska jako lider
Torysów
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/uk-politics-48550452

ROSJA: Ekspert uznał za polityczne chuligaństwo incydent z „Admirałem
Winogradowem"
źródło: IZ
https://iz.ru/886556/2019-06-07/ekspert-schel-politicheskim-khuliganstvomssha-intcident-s-admiralom-vinogradovym

Na pokładzie USS Abraham Lincoln na Morzu Arabskim
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-48551496/aboard-the-ussabraham-lincoln-in-the-arabian-sea

6.VI
WIELKA BRYTANIA: Ford zamierza zamknąć fabrykę w Bridgend w 2020 roku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-wales-48533790

W. Putin i papież Franciszek spotkają się 4 czerwca
źródło: IZ
https://iz.ru/886061/2019-06-06/putin-i-papa-rimskii-vstretiatsia-4-iiulia

Niels Högel: Były niemiecki pielęgniarz skazany za zabójstwo 85 pacjentów
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-europe-48539894

ROSJA: W Radzie Federacji dano radę dla Kijowa aby znormalizować stosunki z
Rosją
źródło: IZ
https://iz.ru/886108/2019-06-06/v-sovfede-dali-sovet-kievu-ponormalizatcii-otnoshenii-s-rossiei

Zmierzono punkt w którym kończy się ludzka wytrzymałość
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-48527798

5.VI
Weterani wojenni upamiętnili D - Day (rocznicę lądowania aliantów 6 czerwca
1944 r. w Normandii)
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/uk-48462241

Kryzys w Sudanie: Opozycja informuje o 40 ciałach wydobytych z Nilu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-48512413
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Nalot policji na Australian Broadcasting Corp (ABC) wywołał gniew wśród
innych stacji nadawczych oraz grup praw człowieka
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-48522729

W. Zielenskij obiecał opowiedzieć Ukraińcom o pożytku wstępu w NATO
źródło: IZ
https://iz.ru/885646/2019-06-05/zelenskii-poobeshchal-rasskazat-ukraintcamo-polze-vstupleniia-v-nato

Czy nadszedł czas aby traktować spożywanie cukru na równi z paleniem
papierosów?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-48499195

4.VI
D. Trump chwali „wyjątkowy sojusz łączący Stany Zjednoczone i Wielką
Brytanię
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-48507244
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ROSJA: W Kremlu oceniono zamiar Trampa i Erdogana stworzenia grupy roboczej
w związku z- C-400
źródło: IZ
https://iz.ru/885228/2019-06-04/v-kremle-otcenili-namerenie-trampa-ierdogana-sozdat-rabochuiu-gruppu-po-s-400

Tiananmen: Chiny upominają M. Pompeo w związku z 30-tą rocznicą protestów
źródło: IZ
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48508202

ROSJA: K. Kosaczew ocenił amerykański "akt o obronie przed baśniowymi
postaciami"
źródło: IZ
https://iz.ru/885266/2019-06-04/kosachev-otcenil-amerikanskii-akt-ozashchite-ot-skazochnykh-personazhei

ROSJA: Intierniet-ombudsmien ocenił groźbę blokowania serwisu "Yandex" za
niewydanie kluczy FSB
źródło: IZ
https://iz.ru/885262/2019-06-04/internet-ombudsmen-otcenil-ugrozublokirovki-iandeks-za-nevydachu-kliuchei-fsb

3.VI
Nanda Devi: Załoga helikoptera wysłana na poszukiwania zaginionych ośmiu
wspinaczy zauważyła pięć ciał
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48499548

Kryzys w Sudanie: Siły specjalne „występują przeciwko protestującym"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-48494653

ROSJA: Na Kremlu wezwano Kijów aby nie wymyślał nowych pomysłów
uregulowania konfliktu w Donbasie

do

źródło: IZ
https://iz.ru/884861/2019-06-03/v-kremle-prizvali-kiev-ne-vydumyvat-novogodlia-uregulirovaniia-konflikta-v-donbasse

D. Trump chwali „wieczną przyjaźń pomiędzy Wielką Brytania a Stanami
Zjednoczonymi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-48491722

ROSJA: D. Pieskow opowiedział o próbach obcięcia Rosji od internetu
źródło: IZ
https://iz.ru/884809/2019-06-03/peskov-rasskazal-o-popytkakh-otrezatrossiiu-ot-internet-infrastruktury

2.VI

Papież Franciszek przeprasza Romów za dyskryminację, której doznali ze
strony katolików
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-48490942

NIEMCY - Andrea Nahles: Lider partii SPD oraz partner koalicji A. Merkel
ustępuje ze stanowiska
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-48490112

Prezydent USA D. Trump zaprzecza, że nazwał księżną Sussex M. Markle
„wredną babą"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48491602

Nanda Devi: Coraz mniejsze szanse na odnalezienie ośmiu zaginionych
wspinaczy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48488802

1.VI
Strzelanina w Virginia Beach: Wymieniono nazwiska 12 ofiar
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48483618
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Nanda Devi: Poszukiwania ośmiu wspinaczy, którzy zaginęli w Himalajach
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48484689

Pogoda w Wielkiej Brytanii: Najcieplejszy dzień w roku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-48484275
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