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6 (99) 1-30.06.2021                                                           POLSKA - EUROPA - ŚWIAT - > KRONIKA WIADOMOŚCI 

W numerze: 

58    MARS: Zdjęcia planety wykonane przez pojazd Perseverance  

58    Rdzenni mieszkańcy Kanady domagają się dalszych poszukiwań  

      kolejnych grobów po tym jak odnaleziono szczątki 215 dzieci 

57    A. Merkel była podsłuchiwana przez wywiad USA 

56    Przewożący ropę naftową statek zatonął u wybrzeży Sri Lanki 

53    Spotkanie ministrów finansów grupy G7 

51    Facebook zawiesił konto D. Trumpa na dwa lata 

50    Roman Protasevich: Przyznanie się białoruskiego dziennikarza 

      zostało wymuszone - informuje rodzina 

49    Atak w Burkina Faso - Co najmniej 160 osób zostało zabitych  

46    Wybory w w Peru: Pedro Castillo został zwycięzcą 

46    Abubakar Shekau: Lider nigeryjskiego Boko Haram nie żyje  

43    Masakra w Srebrenicy: Trybunał ONZ odrzucił apelację R. 

Mladica   

35    Szwajcarzy w głosowaniu odrzucają wprowadzenie ograniczeń 

      ze względu na zmiany klimatyczne 
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33    Nowy premier Izraela Naftali Bennett obiecuje  

      zjednoczyć naród 

32    Aung San Suu Kyi: Zaczął się proces obalonej liderki Mjanmy  

29    Rozmowy: J. Biden - W. Putin w Genewie 

25    Wypuszczenie balonów zapalających z terytorium Gazy wznowiło  

      ataki Izraela 

24    Kalifornia wprowadza stan wyjątkowy z powodu upałów 

15    ROSJA: Samoloty Su-24 użyły czterech bomb aby zatrzymać bryt. 

okręt  

29 czerwiec (wtorek) – 30 czerwiec (środa) 2021 

30.VI 

ETIOPIA - Tigray konflikt: Rebelianci w stolicy 

Walki pomiędzy siłami rządowymi a bojownikami Tigrayan wzmogły sie w ciągu 

ostatnich tygodni 
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Bojownicy w rejonie Tigray w Etiopii zdobywają coraz więcej terytoriów po 

odbiciu regionalnej  stolicy Mekell od sił rządowych 

 

Rebelianci zajęli miasto Shire znajdujące się około 140 kilometrów na pn-

wsch jak informują źródła ONZ. Wojska Erytrei wspierające armie Etiopii 

wycofały się wcześniej z miasta. Rząd ogłosił rozejm w trawjącym osiem 

miesięcy konflikcie ale bojownicy obiecali wypędzić „wrogów" z Tigray 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57642746 

 

 

USA: Zawalenie sie budynku w Miami - List wysłany w kwietniu ostrzegał 

przed pogarszającym się stanem budynku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57659311 

 

 

Pogoda w Kanadzie: w wyniku wysokich temperatur zmarło kilkadziesiąt osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57654133 

 

 

AFGANIASTAN: Wojsko amerykańskie może wycofać się z kraju w ciągu 

najbliższych dni 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57659927 

 

 

HONG KONG: Jak zmieniło się życie po wprowadzeniu nowego prawa związanego z 

bezpieczeństwem przez Chiny 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57649442 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57642746
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57659311
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57654133
https://www.bbc.com/news/world-asia-57659927
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57649442
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Covid w Australii: Siódme miasto zamknięte wraz z postępującym chaosem 

związanym ze szczepionkami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-57661144 

 

 

29.VI 

Konflikt w Tigray: Świętowanie na ulicach po zajęciu stolicy 

Ponad 5 milionów osób potrzebuje żywności w regionie podaje ONZ 

 

Siły rebeliantów w Etiopii w rejonie Tigray przejęły stolicę, Mekelle 

wywołując spontaniczne wybuchy radości zmuszając władze do ucieczki 

Mieszkańcy uczestniczyli w aktach radości z fajerwerkami i flagami. 

Rząd, który zajął Mekelle w październiku po tym jak bojownicy odrzucili 

reformy polityczne oraz zajęli bazy wojskowe teraz wezwał do "humanitarnego 

rozejmu" w rejonie. W wyniku walk tysiące ludzi zostało zabitych a 350 000 

osób znalazło się na krawędzi głodu. Ponad dwa miliony osób opuściły kraj 

 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-australia-57661144
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https://www.bbc.com/news/world-africa-57645282 

 

 

 

USA: Zawalenie się budynku w Miami - Ratownicy szukają przestrzeni 

powietrznych gdzie mogliby przetrwać zasypani ludzie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57643305 

 

 

 

Amerykański „biały supremacista" postrzelił dwójke czarnoskórych 

przechodniów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57647703 

 

 

 

RPA: Były prezydent Jacob Zuma skazany na 15 miesięcy pozbawienia wolności 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57650517 

 

 

 

Wewnątrz indyjskiej epidemii śmiertelnego grzyba - mucormycosis 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-57643738 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57645282
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57643305
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57647703
https://www.bbc.com/news/world-africa-57650517
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-57643738
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Jamie Lynn Spears - siostra Britney Spears przemówiła publicznie po raz 

pierwszy od czasu nałożenia na piosenkarkę kontrowersyjnej kurateli 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-57649648 

 

 

 

22 czerwiec (wtorek) – 28 czerwiec (poniedziałek) 2021 

28.VI 

Stany Zjednoczone przeprowadziły naloty w Iraku i Syrii na obiekty 

zajmowane przez bojowników wspierających Iran 

Od 2009 roku USA uznają organizację Kataib Hezbollah za terrorystyczną 

 

Stany Zjednoczone poinformowały, że przeprowadziły ataki powietrzne 

przeciwko wspieranych przez Iran bojowników, w pobliżu iracko-syryjskiej 

granicy, w odpowiedzi na ataki dronów na ich siły w Iraku 

 

Rzecznik Pentagnu powiedział, że celem ataków były „działające składy 

broni" w trzech lokalizacjach. Prezydent J. Biden wyjaśnił, że będzie 

działał aby chronić personel amerykański. Sojusz bojowników irackich 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-57649648
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Popular Mobilisation Forces (PMF) poinformował o czterech zabitych i 

zagroził odwetem. W Iraku znajduje się około 2500 żołnierzy amerykańskich 

jako część globalnej koalicji wspierającej lokalne siły bezpieczeństwa  w 

walce przeciwko Państwu Islamskiemu. Od kwietnia miało miejsce co najmniej 

pięć ataków przy pomocy dronów na obiekty używane przez USA informuje 

przedstawiciel amerykański. wystrzelono również rakiety przeciwko konwojom 

oraz użyto improwizowanych urządzeń eksplodujących 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57633360 

 

Pogoda w Kanadzie: Temperatura osiągnęła rekordową wartość 46,6 stopni 

Celsjusza, równocześnie wysokie temperatury zanotowano w pn-wsch części USA 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57634700 

 

 

Tajemniczy las tylko dla kobiet w Papui 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-57614836 

 

 

 

 

Covid w Australii: Ogniska pojawiają się w kraju w nowej fazie pandemii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-57633457 

 

 

27.VI 

USA - Zawalenie się budynku na Florydzie: Ponad 150 osób uważa się za 

zaginione, 10 osób zginęło 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57633360
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57634700
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-57614836
https://www.bbc.com/news/world-australia-57633457
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Ratownicy pracują non stop aby odnaleźć zaginionych 

 

Ratownicy mówią, że poszukują „każdego skrawka nadziei" podczas gdy wyscig 

o odnalezienie ocalałych wśród rumowiska aprtamentowaca, który zawalił się 

na Florydzie trwa piaty dzień. 

 

Ponad 150 osób uważa się za zaginione, przy potwierdzonych ofiarach 

śmiertelnych. Jak dotąd zidentyfikowano cztery osoby 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57631698 

 

 

SOMALIA: Na 22 mężczyznach wykonano wyrok śmierci w półautonomicznej 

prowincji Puntland, po tym jak zostali skazani za to, że byli członkami 

islamskiego ugrupowania al-Shabab 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57630144 

 

 

FRANCJA: Odbyła się druga tura wyborów regionalnych - skrajnie prawicowa 

partia Marine Le Pen: National Rally nie uzyskała nigdzie większości 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57631698
https://www.bbc.com/news/world-africa-57630144
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https://www.bbc.com/news/world-europe-57631418 

 

WIELKA BRYTANIA: Tajne dokumenty z ministerstwa obrony zostały znaleziona 

na przystanku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-57624942 

 

 

Tour de France: Policja poszukuje widza po kraksie rowerowej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57631134 

 

 

26. VI 

USA - Zawalenie sie budynku na Florydzie: Raport z 2018 roku ostrzegał 

przed „dużymi zniszczeniami" 

Ludzie oczekują na wiadomości o zaginionych bliskich 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57631418
https://www.bbc.com/news/uk-57624942
https://www.bbc.com/news/world-europe-57631134
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Inspekcja budowlana przeprowadzona w 2018 roku wykazała „dużą wadę 

konstrukcyjną" w projekcie apartamentowca, który zawalił się w pobliżu 

Miami na Florydzie - jak ujawniono. Raport inżynierów, który właśnie został 

opublikowany wskazuje, że wada nie pozwalała na odprowadzanie wody z 

podstawy budynku Champlain Towers. Część budowli zawaliła się kiedy wielu 

mieszkańców spało. 159 osób uważa się za zaginione. Jak dotąd potwierdzono 

pięć ofiar śmiertelnych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57621774 

 

 

 

 

Atak nożownika w Niemczech: Trzy zabite osoby były kobietami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57624115 

 

Kolumbia oferuje nagrodę po tym jak ostrzelano prezydencki helikopter 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57626402 

 

 

LGBT w Turcji: Policja użyła siły aby rozproszyć marsz Gay Pride w 

Istambule 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-57624889 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Minister zdrowia Matt Hancock rezygnuje ze stanowiska po 

tym jak opublikowano zdjęcia na których obejmuje Ginę Coladangelo 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-57625508 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57621774
https://www.bbc.com/news/world-europe-57624115
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57626402
https://www.bbc.com/news/av/world-57624889
https://www.bbc.com/news/uk-57625508
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Covid-19: Tłumy ludzi uciekają z miasta Dhaka tuż przed wprowadzeniem 

ograniczeń w Bangladeshu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57624557 

 

 

25.VI 

Roman Protasevich: Areszt domowy dla mężczyzny  schwytanego w samolocie 

Ryanair 

Władze Biłorusi opublikowały wideo na którym Roman Protasevich i Sofia 

Sapega przyznają się do zarzutów kryminalnych 

 

Roman Protasevich został aresztowany pod zarzutem inicjowanie protestów po 

jego schwytaniu 23 maja. Jego dziewczyna - Sofia Sapega, któr jest Rosjanką 

została razem z nim aresztowana i równiez przeniesiona do aresztu domowego, 

poinformował komitet śledczy na Białorusi. UE odpowiedziała wprowadzeniem 

sankcji na Białoruś 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-57607580 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57624557
https://www.bbc.com/news/world-europe-57607580
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USA: Zawalenie się budynku w Miami - zaginionych jest 159 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57606232 

 

 

Czechy: Ogromne tornado przechodzi przez kraj 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57605651 

 

 

Dziecięcy rynek pracy w Ugandzie: Ukryte skutki Covida 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-africa-57600657 

 

 

Koronawirus: Izrael wprowadza z powrotem obowiązek noszenia masek 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57594155 

 

 

COVID: Miasto Sydney oraz plaża Bondi objęte lockdownem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-57590969 

 

 

 

Britney Spears chce zakończenia nadzoru kuratorskiego: Co teraz nastąpi? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57606232
https://www.bbc.com/news/world-europe-57605651
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-57600657
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57594155
https://www.bbc.com/news/world-australia-57590969


 POLSKI PORTAL  1-30 czerwiec 2021                                                                                                                                                  nr 6 (99)                                                                                                                                                        
13 
 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-57608147 

 

 

24.VI 

Kanada: Przy miejscowej szkole znaleziono 751 nieoznaczonych grobów 

Nieopodal byłej szkoły  Kamloops w prowizoryczny sposób upamiętniono zmarłe 

dzieci 

 

Rdzenni mieszkańcy Kanady informują, że znaleźli 751 nieoznaczonych grobów 

na miejscu byłej szkoły w  Saskatchewan 

 

Przedstawiciele Cowessess First Nation poinformowali , że odkrycie jest 

"ściśle związane z przeszłością Kanady". Doszło do niego po tym jak tydzień 

temu odnaleziono szczątki 215 dzieci w pobliżu podobnej miejscowej szkoły w 

Kolumbii Brytyjskiej. To nie jest miejsce masowego pochówku. To są 

nieoznaczone groby poinformowała szef Cowessess Cadmus Delorme. Za szkołę 

(Marieval Indian Residential School) był odpowiedzialny Kościół Katolicki w 

latach 1899  - 1997. Nie wiadomo czy wszystkie znalezione szczątki należy 

łączyć ze szkołą. Była to jedna z 130 obowiązkowych szkół ufudowana przez 

rząd kanadyjski i prowadzona przez władze kościelne w XIX i XX wieku aby 

zasymiliwać rdzennych mieszkańców. Szacuje się, że 6000 dzieci zmarło 

podczas programu szkolnego na skutek złych warunków zdrowotnych w nich 

panujących. Uczniowie często mieszkali w złych warunkach, w niedogrzanych 

pomieszczeniach gdzie panowały złe warunki sanitarne. W latach 1863 - 1998 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-57608147
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150 tysięcy dzieci rdzennej ludności zostało odebranych rodzicom i 

umieszczonych w takich szkołach w całej Kanadzie 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57592243 

 

 

USA: Po zawaleniu się budynku 99 osób uważa się za zaginione 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57592827 

 

 

HMS Defender: Jakie będą skutki po incydencie do którego doszło na Morzu 

Czarnym? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57589366 

 

 

 

John McAfee: Twórca programu antywirusowego znaleziony martwy w więziennej 

celi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57589822 

 

 

 

Britney Spears opowiada się przeciw „opresyjnej" kurateli, której jest 

poddana 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57586405 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57592243
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57592827
https://www.bbc.com/news/world-europe-57589366
https://www.bbc.com/news/world-europe-57589822
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57586405
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Personel linii lotniczych Cathay Pacific ma się zaszczepić albo straci 

pracę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-57592596 

 

 

23.VI 

HMS Defender: Rosyjskie myśliwce oraz okręt zbliżyły się do brytyjskiej 

jednostki 

Wideo opublikowane przez rosyjskie ministerstwo obrony pokazuje rzekomo HMS 

Defender widoczny z pokładu rosyjskiego myśliwca 

Ponad 20 samolotów rosyjskich oraz dwa okręty straży wybrzeża zasłoniły 

brytyjski okręt wojenny płynący w pobliżu Krymu 

 

Rosyjskie ministerstwo poinformowało, że patrol okrętów oddał salwę 

ostrzegawczą a myśliwiec zrzucił bombę na linii kursu okrętu HMS Defender, 

który płynął 12 mil (19 km) od wybrzeża Krymu. Brytyjski rząd odrzucił 

informację Rosji na temat incydentu i zaprzeczył, że oddano ostrzegawcze 

strzały 

źródło: BBC   

https://www.bbc.com/news/world-europe-57583363 

https://www.bbc.com/news/business-57592596
https://www.bbc.com/news/world-europe-57583363
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ROSJA: Samoloty Su-24 użyły czterech bomb aby zatrzymać brytyjski okręt 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1182999/2021-06-23/rossiiskie-samolety-ispolzovali-chetyre-

aviabomby-dlia-ostanovki-britanskogo-esmintca 

 

 

 

 

Aplle Daily: Prodemokratyczna gazeta w Hong Kongu zapowiada zamknięcie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57578926 

 

 

Amerykański rząd blokuje powiązane z Iranem portale wiadomości 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57570044 

 

 

 

Brexit: Obywatele UE mają 28 dni na aplikowanie aby pozostać w Wielkiej 

Brytanii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-57562285 

 

 

ROSJA: Kinoteatry w Moskwie wpuszczają pond 500 widzów na podstawie kodów 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1183071/2021-06-23/kinoteatry-v-moskve-smogut-puskat-bolshe-

500-zritelei-po-qr-kodam 

 

https://iz.ru/1182999/2021-06-23/rossiiskie-samolety-ispolzovali-chetyre-aviabomby-dlia-ostanovki-britanskogo-esmintca
https://iz.ru/1182999/2021-06-23/rossiiskie-samolety-ispolzovali-chetyre-aviabomby-dlia-ostanovki-britanskogo-esmintca
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57578926
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57570044
https://www.bbc.com/news/uk-politics-57562285
https://iz.ru/1183071/2021-06-23/kinoteatry-v-moskve-smogut-puskat-bolshe-500-zritelei-po-qr-kodam
https://iz.ru/1183071/2021-06-23/kinoteatry-v-moskve-smogut-puskat-bolshe-500-zritelei-po-qr-kodam
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Covid - Australia: Sydney wprowadza nowe restrykcje 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-57576979 

 

 

22.VI 

Afgańska wysłannik ONZ Deborah Lyons informują o zdobyczach terytorialnych 

Talibów 

Afgańskie siły bezpieczeństwa poinformowały, że rozpoczną ofensywę, aby 

zdobyć utracone tereny 

Talibańscy wojownicy zajęli kilkadziesiąt prowincji w Afganistanie po tym 

jak rozpoczęli ataki po ostatecznym wycofaniu się sił zagranicznych 

ostrzega ONZ 

Bojownicy zajęli ponad 50 z 370 prowincji od maja powiedziała Deborah Lyons 

specjalny wysłannik ONZ ostrzegając przed  „złowieszczymi scenariuszami". 

Powiedziała, że wznowiony konflikt „oznacza zwiększone niebezpieczeństwo 

dla innych krajów blisko i daleko" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57564716 

 

https://www.bbc.com/news/world-australia-57576979
https://www.bbc.com/news/world-asia-57564716
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Kanada: Pożar zniszczył dwa katolickie kościoły na teranie zamieszkiwanym 

przez rdzenną ludność 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57564486 

 

 

Kambodża oskarża aktywistów środowiskowych o obrażenia króla 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57563233 

  

 

Chinom nie udało się spełnić obietnic związanych za zaginionymi w Xinjiang 

dziećmi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57512954 

 

 

UNESCO: Wielka Rafa Koralowa powinna zostać uznana za zagrożoną 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-57562685 

  

 

Pracodawcy nalegają na powrót pracowników do biur 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/worklife/article/20210618-the-workers-pushing-back-on-

the-return-to-the-office 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57564486
https://www.bbc.com/news/world-asia-57563233
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57512954
https://www.bbc.com/news/world-australia-57562685
https://www.bbc.com/worklife/article/20210618-the-workers-pushing-back-on-the-return-to-the-office
https://www.bbc.com/worklife/article/20210618-the-workers-pushing-back-on-the-return-to-the-office
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15 czerwiec (wtorek) – 21 czerwiec (poniedziałek) 2021 

21.VI 

Szwedzki rząd dostał od parlamentu wotum nieufności 

Stefan Lofven jest pierwszym szwedzkim premierem wobec którego rządu 

zgłoszono wotum nieufności 

Szwedzki parlament przegłosował wotum nieufności dla premiera Stefana 

Lofvena 

181 z 349 posłów zagłosowało za wnioskiem, 51 wstrzymało się od głosu. To 

pierwszy taki przypadek w Szwecji kiedy rząd dostał wotum nieufności. 

Przywódca socjaldemokratów ma tydzień na rezygnacją lub ogłoszenie 

przyśpieszonych wyborów. Do decyzji doszło po dyskusji w związku z kontrolą 

czynszów w wyniku której partie lewicy wycofała poparcie dla koalicji 

rządowej. Skutkiem tego jest upadek mniejszościowej  koalicji rządowej 

socjaldemokratów z Partią Zielonych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57553238 

 

 

 

Wybory regionalne we Francji: E .Macron ora M. Le Pen nie uzyskali tyle 

głosów ile się spodziewano 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57553238
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57546011 

 

Wybory w Armenii: Premier Nikol Pashinyan zwyciężył w przyśpieszonych 

wyborach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57549208 

 

Wybory w Etiopii 2021: Dla urzędującego premiera  Abiy Ahmed' są one 

pierwszym testem od czasu przejęcia władzy w 20218 roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57513115 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Przesilenie letnie: W obchodach wokół Stonehenge pomimo 

ostrzeżeń wzięły udział setki osób  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-england-wiltshire-57550606 

 

 

 

Amerykańska marynarka użyła 40 000 funtów materiałów wybuchowych aby 

dokonać testu bojowego z okrętu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-57547885 

 

 

Olimpiada w Tokio 2021: W igrzyskach będzie mogło uczestniczyć do 10 000 

kibiców z Japonii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/sport/57550621 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57546011
https://www.bbc.com/news/world-europe-57549208
https://www.bbc.com/news/world-africa-57513115
https://www.bbc.com/news/uk-england-wiltshire-57550606
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-57547885
https://www.bbc.com/sport/57550621
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20.VI 

Porozumienie jądrowe z Iranem: Izrael ostrzega przed Iranem  

Premier Izraela Naftali Bennett skomentował spotkanie gabinetowe rządu w 

niedzielę 

 

Premier Izraela wezwał USA i sojuszników do „przebudzenia" w związku z 

zagrożeniem ze strony Iranu podczas trwania rozmów dotyczących wznowienia 

programu jądrowego, w którym zostaną nałożone limity na Iran 

 

Naftali Bennett powiedział, że irański „reżim brutalnego kata" chce zdobyć 

broń nuklearną, czemu Iran kilkakrotnie zaprzeczał. Dyplomaci 

poinformowali, że uczyniono postęp aby wznowić porozumienie  z Iranem, z 

którego wycofały się Stany Zjednoczone za prezydentury D. Trumpa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57546290 

 

 

 

Belgia: Znaleziono ciało zbiegłego skrajnie prawicowego belgijskiego 

żołnierza 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57546290
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57542496 

 

 

 

USA: Wypadek podczas, którego zginęła jedna osoba i została ranna druga 

podczas Parady Dumy (pol. Parada Równości) nie był intencjonalny 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57546295 

 

 

USA: Burza w Alabamie: Dziewięcioro dzieci i jeden dorosły zginęło podczas 

karambolu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57546006 

 

 

 

Covid: W Brazylii umarło 500 000 ludzi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57541794 

 

 

Olimpiada w Tokio: Jeden ze sportowców z Ugandy uzyskał pozytywny wynik na 

Covid -19 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57544173 

 

 

19.VI 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57542496
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57546295
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57546006
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57541794
https://www.bbc.com/news/world-africa-57544173
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Wybory w Iranie: Dogmatyk Ebrahim Raisi zostanie prezydentem kraju 

Frekwencja była znacznie niższa niż w poprzednich wyborach w 2017 roku 

 

Ebrahim Raisi wygrał wybory prezydenckie w Iranie, po  ogólnokrajowej 

kampanii, która jak się uważa była poprowadzona na jego korzyść 

 

Podziękował Irańczykom za ich wsparcie, po uzyskaniu 62% głosów. Ebrahim 

Raisi jest głównym sędzią i posiada ultrakonserwatywne poglądy. Jest celem 

sankcji wprowadzonych przez USA i łączy się go z minionymi egzekucjami 

więźniów politycznych  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57537027 

 

 

Mjanma: Kim są etniczne armie, które szkolą protestujących? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-57523916 

 

Amerykańskie nastolatki pozostawione z traumą po wzięciu udziału w 

programach znanych pod nazwą  „trudna miłość" (tough love) 

źródło: BBC   

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57537027
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-57523916
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https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57442175 

 

 

Policja we Francji poszukuje dwóch kierowców skuterów, po tym jak zginął 

przechodzień 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57541041 

 

 

18.VI 

Kalifornia wprowadza stan wyjątkowy z powodu upałów 

 

Turyści robią zdjęcia z termometrem w Furnace Creek Visitor's Center w 

Death Valley National Park (Parku Narodowym Doliny śmierci) 

 

W Kalifornii wprowadzono stan wyjątkowy aby zwrócić uwagę na problemy 

mogace dotknąć systemy zasilania, w części pd-zach kraju zanotowano 

niebezpiecznie wysokie temperatury 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57442175
https://www.bbc.com/news/world-europe-57541041
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Wydano ostrzeżenia wystąpienia wysokich temperatur w Arizonie i Kalifornii 

oraz południowych obszarów Newady i Utah. Ludzie mają pozostać w 

pomieszczeniach z klimatyzacją i unikać słońca 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57525251 

 

 

 

Wypuszczenie balonów zapalających z terytorium Gazy wznowiło ataki Izraela 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57523206 

 

 

 

W Iranie trwają wybory prezydenckie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57510763 

 

 

 

Kim Jong-un przygotowuje się na „dialog i konfrontację" ze Stanami 

Zjednoczonymi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57522278 

 

 

 

Alex Harvill: Amerykański śmiałek zginał próbując pobić rekord świata 

wykonując najdłuższy skok motorem na platformę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57525241 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57525251
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57523206
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57510763
https://www.bbc.com/news/world-asia-57522278
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57525241
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Gigantyczne skamieniałości nosorożca znalezione w Chinach pokazują, że nowe 

gatunki były „wyższe niż żyrafy" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57522468 

 

 

17.VI 

Aplle Daily: Władze Hong Kongu wysłały 500 policjantów do redakcji gazety 

Cheung Kim Hung eskortowany przez policję 

 

Około 500 policjantów przybyło do redakcji prodemokratycznego dziennika 

Apple Daily w Hong Kongu pod pretekstem, że są tutaj łamane zasady 

bezpieczeństwa narodowego 

 

Policja aresztował również głównego wydawcę oraz czterech dyrektorów 

wykonawczych w ich domach. Zamrożono również aktywa w wysokości 2,3 

milionów dolarów, których właścicielami są trzy spółki związane z Aplle 

Daily 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57522468


 POLSKI PORTAL  1-30 czerwiec 2021                                                                                                                                                  nr 6 (99)                                                                                                                                                        
27 
 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57507256 

 

 

 

 

 

 

Włoski wagonik kolejki górskiej: Oburzenie po tym jak pokazano materiał 

wideo w telewizji  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57510661 

 

 

Kim Jong-un przynaje, ze w Korei Północnej są „poważne" braki w dostawach 

jedzenia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57507456 

 

 

J. Biden i W. Putin chwalą rozmowę w Genewie ale pomiędzy dwoma krajami 

uczyniono tylko niewielki postęp od takiego spotkanie w 2018 roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57504755 

 

 

 

Chińska stacja kosmiczna: Shenzhou-12 przetransportował pierwsza załogę do 

modułu Tianhe 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-57504052 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57507256
https://www.bbc.com/news/world-europe-57510661
https://www.bbc.com/news/world-asia-57507456
https://www.bbc.com/news/world-europe-57504755
https://www.bbc.com/news/science-environment-57504052
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Główne australijskie banki nie były dostępne online 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-57508349 

 

 

16. VI 

Izrael zaatakował w Gazie po tym jak Palestyńczycy wypuścili balony z 

ładunkami, które przeleciały mur 

Izraelski ataki były pierwszymi od zawarcia rozejmu, który zakończył 

konflikt z Hamasem 21 Maja 

Izrael informuje, że przeprowadził naloty na Gazę po tym jak Palestyńczycy 

wypuścili zapalające balony z ich terytorium 

Izrael poinformował, że celem jego ataków były budynki należące do Hamasu, 

grupy zbrojnej, które kontroluje Gazę. We wtorek balony zapalające 

spowodowały 20 pożarów w Izraelu  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57492745 

https://www.bbc.com/news/business-57508349
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57492745
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Rozmowy: J. Biden - W. Putin w Genewie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-57246216 

 

 

Szczyt J. Biden - W. Putin: Przywódcy Rosji i USA spotkali się w Genewie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57494283 

 

 

Peru: Lewicowy Pedro Castillo wygrał w wyborach prezydenckich  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57492974 

 

 

Mustafa al-Darwish: Sydyjczyk został stracony za przestępstwa, które 

popełnił jako siedemnastolatek 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57492219 

 

 

 

Euro 2020: Francja - Niemcy: 1-0 kilka osób trafiło do szpital po proteście 

spadochroniarza 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/sport/football/57488478 

 

https://www.bbc.com/news/live/world-57246216
https://www.bbc.com/news/world-europe-57494283
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57492974
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57492219
https://www.bbc.com/sport/football/57488478
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Susza w Kalifornii być może rozwiązała tajemnicę katastrofy samolotu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57491950 

 

 

15. VI 

KANADA: Dowódca wojskowy rezygnuje ze stanowiska w związku z grą w golfa z 

podejrzanym o wykroczenie generałem 

 

Generał Mike Rouleau (po lewej) poinformował, że jego gra w golfa z 

podejrzanym spowodowała utratę wiary w armię 

 

Kanadyjski dowódca wojskowy zrezygnował ze stanowiska po tym jak zagrał aw 

golfa z byłym szefem obrony, wobec którego zostało wszczęto śledztwo 

dotyczące wykroczenia seksualnego 

 

Generał Mike Rouleau powiedział, że zaprosił generała Jonathana Vance, aby 

wspólnie zagrać w golfa. Podczas pełnienia poprzedniej funkcji generał 

Rouleau sprawował nadzór nad wojskowymi śledczymi, którzy zajmowali się 

sprawą przeciwko generałowi J. Vance. Generał M.Rouleau powiedział, że obaj 

nie dyskutowali kwestii związanych ze śledztwem 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57491950
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57478608 

 

Ekspert z laboratorium Wuhan odrzuca tezę o wypadku laboratoryjnym 

źródło: Der Spiegel 

https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/shi-zhengli-virologin-aus-dem-

wuhan-labor-weist-corona-laborunfall-these-zurueck-a-d0c25c8e-42fa-47e4-

9877-058215ff4af9 

 

 

Pekin mówi NATO aby przestało straszyć zagrożeniem ze strony Chin 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57479969 

 

 

ROSJA: Rada Federacji oceniła wezwanie NATO aby sprawdzić listę  państw 

nieprzyjaznych Federacji Rosyjskiej 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1178863/2021-06-15/v-sovfede-otcenili-prizyv-nato-

peresmotret-spisok-nedruzhestvennykh-rf-stran 

 

 

USA: Deona Knajdek: Matka dwójki dzieci z Minneapolis została zabita kiedy 

samochód, który  wjechał w protestujących 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57478729 

 

 

Amerykańska modelka Chrissy Teigen przeprasza za trolling, którego była 

autorką 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-57478066 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57478608
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/shi-zhengli-virologin-aus-dem-wuhan-labor-weist-corona-laborunfall-these-zurueck-a-d0c25c8e-42fa-47e4-9877-058215ff4af9
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/shi-zhengli-virologin-aus-dem-wuhan-labor-weist-corona-laborunfall-these-zurueck-a-d0c25c8e-42fa-47e4-9877-058215ff4af9
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/shi-zhengli-virologin-aus-dem-wuhan-labor-weist-corona-laborunfall-these-zurueck-a-d0c25c8e-42fa-47e4-9877-058215ff4af9
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57479969
https://iz.ru/1178863/2021-06-15/v-sovfede-otcenili-prizyv-nato-peresmotret-spisok-nedruzhestvennykh-rf-stran
https://iz.ru/1178863/2021-06-15/v-sovfede-otcenili-prizyv-nato-peresmotret-spisok-nedruzhestvennykh-rf-stran
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57478729
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-57478066
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Hiszpania jest jednym z krajów UE, w których czytanie ze zrozumieniem jest 

najsłabiej rozwinięte u osób w wieku od 15 do 27 lat 

źródło: El Pais 

https://elpais.com/educacion/2021-06-15/espana-es-uno-de-los-paises-de-la-

ue-donde-mas-se-estanca-la-comprension-lectora-entre-los-15-y-los-27-

anos.html 

 

W Londynie w ogrodzie na dachu banku znaleziono rzadką orchideę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-england-london-57439921 

 

 

Julia Klöckner minister CDU prowadzi najbardziej szkodliwy dla klimatu 

samochód służbowy 

źródło: Der Spiegel 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/klimaschutz-julia-kloeckner-

faehrt-den-klimaschaedlichsten-dienstwagen-a-c562513a-c00b-43b9-aefa-

ddd6d7dbcf7d 

  

8 czerwiec (wtorek) – 14 czerwiec (poniedziałek) 2021 

 

 

14.VI 

Aung San Suu Kyi: Zaczął się proces obalonej liderki Mjanmy  

 

https://elpais.com/educacion/2021-06-15/espana-es-uno-de-los-paises-de-la-ue-donde-mas-se-estanca-la-comprension-lectora-entre-los-15-y-los-27-anos.html
https://elpais.com/educacion/2021-06-15/espana-es-uno-de-los-paises-de-la-ue-donde-mas-se-estanca-la-comprension-lectora-entre-los-15-y-los-27-anos.html
https://elpais.com/educacion/2021-06-15/espana-es-uno-de-los-paises-de-la-ue-donde-mas-se-estanca-la-comprension-lectora-entre-los-15-y-los-27-anos.html
https://www.bbc.com/news/uk-england-london-57439921
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/klimaschutz-julia-kloeckner-faehrt-den-klimaschaedlichsten-dienstwagen-a-c562513a-c00b-43b9-aefa-ddd6d7dbcf7d
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/klimaschutz-julia-kloeckner-faehrt-den-klimaschaedlichsten-dienstwagen-a-c562513a-c00b-43b9-aefa-ddd6d7dbcf7d
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/klimaschutz-julia-kloeckner-faehrt-den-klimaschaedlichsten-dienstwagen-a-c562513a-c00b-43b9-aefa-ddd6d7dbcf7d
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Rozpoczął się proces Aung San Suu Kyi cztery miesiące po tym jak w wyniku 

przewrotu wojskowego usunięto wybrany rząd 

 

Aung San Suu Kyi jest oskarżona o posiadanie nielicencjonowanego walkie-

talkie oraz pogwałcenie restrykcji związanych z Covid. W późniejszym czasie 

sąd skoncentruje się nad zarzutami o korupcję oraz o złamanie tajemnicy  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57449884 

 

 

 

 

Chiny oskarżyły przywódców G7 o „polityczną manipulację" po tym jak na 

szczycie skrytykowano szereg kwestii związanych z Pekinem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57466576 

 

 

 

ROSJA: Na Morze Czarne wypłynęły okręty Wielkiej Brytanii oraz Holandii 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57449884
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57466576
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źródło: IZ 

https://iz.ru/1178409/2021-06-14/v-chernoe-more-zashli-korabli-vms-

velikobritanii-i-niderlandov 

 

 

 

Nowy premier Izraela Naftali Bennett obiecuje zjednoczyć naród 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57464794 

 

 

Wielka Brytania: Premier potwierdza, że w kraju nastąpi późniejsze 

luzowanie obostrzeń niż pierwotnie zakładano 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/uk-57466097 

 

 

13. VI 

Szczyt G7: Przywódcy obiecują podjęcie działań w związku ze zmianami 

klimatycznymi, ale aktywiści są nimi rozczarowani 

https://iz.ru/1178409/2021-06-14/v-chernoe-more-zashli-korabli-vms-velikobritanii-i-niderlandov
https://iz.ru/1178409/2021-06-14/v-chernoe-more-zashli-korabli-vms-velikobritanii-i-niderlandov
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57464794
https://www.bbc.com/news/live/uk-57466097
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Szczyt G7 został zaplanowany w ośrodku Carbis Bay w Kornwalii w pd-wsch 

Anglii 

 

Kraje reprezentowane przez G7 zgodziły się na podjęcie działań w związku ze 

zmianami klimatycznymi i odnowiły obietnicę aby przeznaczyć 100 miliardów 

dolarów aby pomóc biednym krajom ograniczyć emisje gazów cieplarnianych 

 

Po szczycie w Wielkiej Brytanii przywódcy G7 również obiecali pomóc krajom 

rozwijającym się odejść od węgla 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-57461670 

 

 

 

 

Szwajcarzy w głosowaniu odrzucają wprowadzenie ograniczeń ze względu na 

zmiany klimatyczne 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57457384 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-57461670
https://www.bbc.com/news/world-europe-57457384
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B. Netanyahu: Przywódca, który zmienił Izrael 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57306615 

 

 

12.VI 

Pożar obozu dla migrantów w Moria: Czterech Afgańczyków zostało skazanych 

na 10 lat pozbawienia wolności 

Po wybuchu pożary tysiące ludzi pozostało bez dachu nad głową 

Grecki sad skazał czterech młodych Afgańczyków na 10 lat pozbawienia 

wolności za zapruszenie ognia, który zniszczył w ubiegłym roku największy 

obóz migrantów w Europie 

Zdaniem oskarżycieli mężczyźni, którzy nie przyznali się do winy 

odpowiadają za świadome podpalenie. Według obrony proces był nieuczciwy 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-57441291 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57306615
https://www.bbc.com/news/world-europe-57441291
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Wybory w Algierii: Dlaczego głosujących przekonywano do bojkotu ? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57439768 

 

 

Boris Johnson powiedział, że rząd musi „być ostrożny" przy podejmowaniu 

decyzji dotyczącej zakończenia obowiązywania restrykcji w Wielkiej Brytanii 

21 czerwca 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-57454258 

 

 

 

Szczyt G7: Joe Biden podarował Borisowi Johnsonowi ręcznie wykonany rower 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57453840 

 

 

 

Humpback wypluł poławiacza homarów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-57452058 

 

 

11.VI 

Chiny stworzyły dystopijne piekło w Xinjiang - informuje raport Amnesty 

International 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57439768
https://www.bbc.com/news/uk-politics-57454258
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57453840
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-57452058
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Chińskie gwałcenie praw człowieka w prowincji Xinjiang wywołało ogólne 

oburzenie od 20217 

 Organizacja zajmująca się prawami człowieka Amnesty International 

poinformowała, że Chiny popełniają zbrodnie przeciwko ludzkości w Xinjiang 

znajdującej się w pn-zach części kraju gdzie zamieszkują Ujgurowie oraz 

inne mniejszości muzułmańskie 

 

W raporcie opublikowanym w czwartek Amnesty wezwało ONZ do przeprowadzenia 

śledztwa w Chinach informując, że ofiarami są Ujgurowie, Kazakowie oraz 

inne mniejszości muzułmańskie, które masowo są internowane, poddawane 

inwigilacji oraz torturom 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57386625 

 

 

 

Wielka Brytania: Przywódcy G7 spotkali się z królową brytyjską 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/uk-57433737 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57386625
https://www.bbc.com/news/live/uk-57433737
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Urzędnicy D. Trumpa zajęli dane Demokratów firmy Apple 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57438354 

 

 

Kwestia LGBT w Węgrzech: Zawartość adresowana w stosunku do dzieci będzie 

zakazana 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57439699 

 

 

Ilhan Omar: Amerykańska kongresmenka broni swojego stanowiska w stosunku do 

Izraela 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57436573 

 

 

Choroba  motoryczna neuronów: Intensywne ćwiczenie podnoszą ryzyko - mówią 

naukowcy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-57431412 

 

 

10.VI 

Palestyńscy oficerowie służb specjalnych zostali zabici podczas 

izraelskiego ataku na Zachodni Brzeg Jordanu 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57438354
https://www.bbc.com/news/world-europe-57439699
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57436573
https://www.bbc.com/news/health-57431412
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Do strzelaniny doszło na teranie Zachodniego Brzegu Jordanu okupowanego 

przez Izrael 

 

Dwóch oficerów palestyńskiego wywiadu została zastrzelonych przez 

izraelskie siły specjalne podczas ataku w okupowanym Zachodnim Brzegu 

Jordanu, poinformowały władze Palestyny 

 

Siły izraelskie weszły do miejscowości Jenin, aby aresztować dwóch 

Palestyńczyków podejrzanych o atak podaja izraelskie media. Palestyńscy 

oficerowie zostali zastrzeleni po tym jak zorientowali się w sytuacji i 

prawdopodobnie rozpoczęli wymianę ognia z siłami izraelskimi 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57424504 

 

Alexei Navalny: Trybunał w Moskwie zdelegalizował organizacje 

„ekstremistyczne" 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-57422346 

 

 

Potentat produkujący przetwory mięsne - JBS zapłaci 11 milionów dolarów 

okupu w wyniku ataku cybernetycznego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57424504
https://www.bbc.com/news/world-europe-57422346
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https://www.bbc.com/news/business-57423008 

 

 

Szczyt G7: Na czym on polega ? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/uk-57406029 

 

 

Stany Zjednoczone zostały bardziej dotknięte przez Covid pod względem 

liczby zgonów niż Wielka Brytania według informacji dotyczącej nadmiarowych 

zgonów 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/business-57421886 

 

 

9. VI 

Rząd Nikaragui zatrzymał potencjalnych kontrkandydatów Daniela Ortegi 

 

Félix Maradiaga rozmawiał z reporterami przed budynkiem prokuratora przed 

jego aresztowaniem 

https://www.bbc.com/news/business-57423008
https://www.bbc.com/news/av/uk-57406029
https://www.bbc.com/news/business-57421886
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Czterech opozycjonistów zostało aresztowanych w Nikaragui co krytycy rządu 

nazwali polowaniem na przeciwników prezydenta Daniela Ortegi 

 

Dwójka spośród zatrzymanych we wtorek to potencjalni kandydaci w wyborach 

prezydenckich w październiku, w których D. Ortega będzie się ubiegał o 

piątą kadencję. Ich aresztowanie zwiększyło liczbę zatrzymanych obecnie 

kandydatów, którzy ubiegają się o urząd prezydenta do czterech 

źródło: BBC   

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57408371 

 

 

 

 

 

Joe Biden wyraża „głębokie" zaniepokojenie, że spór handlowy pomiędzy 

Wielką Brytanią a UE może zagrozić pokojowi w Irlandii Północnej - 

powiedział BBC doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-57411343 

 

 

 

Zakaz używania Twittera w Nigerii: D. Trump - były prezydent USA pochwalił 

rząd Nigerii za wprowadzenie zakazu używania Twittera po tym jak ten usunął 

post Muhammadua Buhari za złamanie reguł 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57408179 

 

 

 

Amerykański senat przyjął obszerny plan wydatków, który ma przyczynić sie 

do rozwoju badań technicznych i produkcji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57408371
https://www.bbc.com/news/uk-politics-57411343
https://www.bbc.com/news/world-africa-57408179
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https://www.bbc.com/news/business-57409049 

 

 

 

Francja i Belgia luzują obostrzenia w związku z Covid w okresie wakacji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57411922 

 

 

8.VI 

Masakra w Srebrenicy: Trybunał ONZ odrzucił apelację R. Mladica w sprawie 

ludobójstwa 

Ratko Mladic przybył do sądu aby wysłuchać ogłoszeni wyroku 

Były dowódca Bośniackich Serbów Ratko Mladic przegrał swoją ostatnia 

apelację przeciwko werdyktowi sąd w 2017 roku jako odpowiedzialnego za 

dokonanie ludobójstwa, zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości. 

Sąd ONZ utrzymał wyrok dożywocia za jego rolę w zabiciu około 8000 

Bośniackich Muzułmanów (Bośniaków) chłopców i mężczyzn w Srebrenicy w 1995 

roku. 

https://www.bbc.com/news/business-57409049
https://www.bbc.com/news/world-europe-57411922
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Masakra do której doszło w enklawie, która miał znajdować sie pod ochroną 

ONZ była największą zbrodnia w Europie od czasu drugiej wojny światowej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57346523 

 

 

 

Muzułmańska rodzina została zabita przez ciężarówkę w wyniku ataku „z 

premedytacją" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57390398 

 

 

 

Rurociąg kolonialny: Stany Zjednoczone odzyskały większość okupu 

zapłaconego cyberprzestępcom, którzy wyłączyli rurociąg (Colonial Pipeline) 

w ubiegłym miesiącu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-57394041 

 

 

Mieszkańcy Amazonii zasiedlali ten teren już 5000 lat temu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-57388939 

 

 

 

Portale internetowe (m.in. Amazon, Reddit i Twitch) zaczynają z powrotem 

działać po dużej awarii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/technology-57399628 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57346523
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57390398
https://www.bbc.com/news/business-57394041
https://www.bbc.com/news/science-environment-57388939
https://www.bbc.com/news/technology-57399628
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1 czerwiec (wtorek) – 7 czerwiec (poniedziałek) 2021 

7.VI 

Katastrofa pociągu w Pakistanie: Zginęło kilkadziesiąt osób w wyniku 

kolizji w mieści Sindh 

 

W wyniku zderzenia zginęło kilkadziesiąt osób 

 

W kolizji dwóch pociagów pasażerskich w południowym Pakistanie zginęło co 

najmniej 40 osób a kilkadziesiat zostało rannych 

 

Pociąg jadący w prowincji Sindh wykoleił się i przewrócił na inne tory - 

informują władze. Drugi pociąg z pasażerami zderzył się z ni, i następnie 

obrócił. Ratownicy zabrali rannych do pobliskich szpitali, sądzi się, że 

kilkoro jest w stanie krytycznym 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57380615 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57380615
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Pomnik Egerton Ryersona został przewrócony jako konsekwencja protestów 

rdzennej ludności Kanady 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57381522 

 

 

 

Abubakar Shekau: Lider nigeryjskiego Boko Haram nie żyje informują 

bojownicy islamscy w nagraniu audio 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57378493 

 

 

 

NIEMCY: Partia Angeli Merkel zwyciężyła w Saksoni-Anhalt zdobywając 37% 

głosów w ostatnim teście przed wyborami we wrześniu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57376440 

 

 

W wyniku cięć budżetowych w Wielkiej Brytanii na pomoc za granicami kraju 

mogą umrzeć dzieci mówi jeden z Torysów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-57379699 

 

Wybory w w Peru: Pedro Castillo został zwycięzcą 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57381362 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57381522
https://www.bbc.com/news/world-africa-57378493
https://www.bbc.com/news/world-europe-57376440
https://www.bbc.com/news/uk-politics-57379699
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57381362
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KOREA PÓŁNOCNA: Dlaczego Kim Jong-un toczy wojnę z używaniem języka 

potocznego, dżinsami oraz zagranicznymi filmami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57225936 

 

6.VI 

Izrael aresztuje palestyńską aktywistkę  Muna el-Kurd we wschodniej 

Jerozolimie 

 

Palestyńska aktywistka Muna el-Kurd jest uważana za silny głos wśród 

protestujących, którzy ją wspierają 

 

Siły bezpieczeństwa przesłuchały palestyńska aktywistkę, która odegrała 

znaczną rolę w protestach przeciwko wysiedleniom palestyńskich rodzin we 

Wschodniej Jerozolima 

 

Na filmie wideo widać Muna el-Kurd wyprowadzaną w kajdankach z jej domu w 

rejonie Sheikh Jarrah. Policja poinformowała, że 23-letnia kobieta została 

oskarżona o udział w protestach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57376550 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57225936
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57376550
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Budapeszt - protesty przeciwko otwarciu chińskiego campusu uniwersytetu 

Fudan 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57372653 

 

 

 

Prezydent Turcji R.T. Erdogan obiecał ocalić wybrzeże kraju przed „morską 

zawiesiną" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57372677 

 

 

 

Mieszkańcy Wenecji w pierwszym postpandemicznym proteście przeciwko statkom 

wycieczkowym 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-57373381 

 

 

Bitcoiny: El Salvador planuje zalegalizować kryptowalutę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57373058 

 

 

Podczas 77 rocznicy lądowania w Normandii pokazano pomnik upamiętniający 

wydarzenie 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57372653
https://www.bbc.com/news/world-europe-57372677
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-57373381
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57373058
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-57374689 

 

5.VI 

Atak w Burkina Faso - Co najmniej 160 osób zostało zabitych w czasie 

najazdu na wioskę 

Armia kraju walczy z milicją 

 

Uzbrojeni napastnicy zabili co najmniej 160 osób w czasie ataku 

przeprowadzonym w północnej części Burkina Faso, najkrwawszym ataku od lat 

informują władze 

 

W czasie ataku rano w niedzielę spalono domy ora lokalny rynek w Solhan. Do 

ataku nie przyznało się żadne ugrupowanie ale ataki islamistów są coraz 

częstsze w rejonach przygranicznych 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-africa-57368536 

 

 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-57374689
https://www.bbc.com/news/world-africa-57368536
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Kanada - Szkoły rdzennych mieszkańców - J. Trudeau informuje, że kościół 

katolicki powinien wziąć odpowiedzialność 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57358292 

 

 

 

Zakaz używania Twittera w Nigerii: Rząd zapowiada wprowadzenie kar 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57368535 

 

 

 

 

Prawo dotyczące posiadania broni w USA: Sędzia cofa zakaz związany z 

posiadaniem broni szturmowej w Kalifornii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57368211 

 

 

 

W. Putin dostrzega „podwójne standardy" w procesach dotyczących uczestników 

protestów na Kapitolu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57366668 

 

 

4. VI 

Roman Protasevich: Przyznanie się białoruskiego dziennikarza zostało 

wymuszone - informuje rodzina 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57358292
https://www.bbc.com/news/world-africa-57368535
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57368211
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57366668
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Krewni dziennikarza powiedzieli, że wywiad został przeprowadzony pod 

przymusem 

 

Rodzina białoruskiego dziennikarza Romana Protasevicha informuje, że został 

zmuszony do przyznania się w telewizji do organizowania antyrządowych 

protestów 

 

R. Protasevich l. 26 został aresztowany w Mińsku w ubiegłym miesiącu po tym 

jak lot do Litwy został zawrócony i zmuszony do lądowania w Białorusi. 

Podczas pełnego łez wystąpienia w telewizji państwowej chwalił prezydenta 

A. Łukaszenke oraz przyznał, że próbował go obalić 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57353413 

 

 

 

Twitter w Nigerii: Użytkownicy walczą aby dostać się do serwisu po tym jak 

rząd zakazał korzystania z niego i zablokował go 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57363779 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57353413
https://www.bbc.com/news/world-africa-57363779
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Facebook zawiesił konto D. Trumpa na dwa lata 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57365628 

 

 

 

Upamiętnienie wydarzeń na placu Tiananmen w Hong Kongu w obrazach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57356140 

 

 

 

Infekcje Covid wzrosły o 2/3 w Wielkiej Brytanii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-57362508 

 

 

 

 

Covid: Biały Dom broni doktora A. Fauci w związku z wyciekiem maili  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57352992 

 

 

3. VI 

Bridget Riley: „Przyglądałam się ludzkiej naturze uczciwie to opisywałam” 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57365628
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57356140
https://www.bbc.com/news/health-57362508
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57352992
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Artystka została przedstawiona królowej podczas otwarcia Tate Modern 

Gallery w maju 2000 roku 

Bridget Riley nigdy nie przestawała zadziwiać. W czasie swojej kariery 

wizjonerska artystka wciąż zmieniała sposoby w jaki spostrzegamy i 

rozumiemy świat wokół nas. Teraz mając 90 lat nie zamierza przestać działać 

i mówi, że wciąż się uczy na błędach ze swojej przeszłość 

 

W wyjątkowym wywiadzie dla BBC Newsnight B. Riley, która jest jedno z 

najbardziej znanych artystów w Wielkiej Brytanii opisuje siebie jako 

kreatywnego socjologa. Jako jedna z najbardziej znaczących artystów XX i 

XXI wieku B. Riley mówi, że ma nadzieję, że przyczyniła się aby dać światu 

"porządek, stabilizację oraz radość życia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-57332625 

 

 

 

Pożary lasów w Norwegii: Ewakuowano ponad 500 osób z wyspy Sotra 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-57360433 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-57332625
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-57360433
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Spotkanie ministrów finansów grupy G7 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/programmes/w172xvqc6310f7f 

 

 

 

Platynowa rocznica królowej - 70 lat rządów: Bucking Palace ujawnił 

szczegóły obchodów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-57329680 

 

 

Władze Walii informują o powrocie kibiców na mecze 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/sport/wales/57353273 

 

 

2.VI 

Spór o Morze Południowochińskie: Malezja oskarża Chiny o naruszenie 

przestrzeni powietrznej 

https://www.bbc.co.uk/programmes/w172xvqc6310f7f
https://www.bbc.com/news/uk-57329680
https://www.bbc.com/sport/wales/57353273
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Malezja poinformowała o naruszeniu jej przestrzeni przez m.in. strategiczny 

samolot transportowy  Xian Y-20  

 

Malezja poinformowała o wezwaniu chińskiego ambasadora po tym kiedy chiński 

samoloty wojskowe przeleciały nad wyspami, których przynależność jest 

kwestionowana na wschód od Sarawak. 

 

W poniedziałek po tym kiedy zarejestrowano „podejrzaną" aktywność na Morzem 

Południowochińskim wystartowały malezyjskie myśliwce aby przechwycić 

samoloty transportowe. 

Minister spraw zagranicznych Malezji określił manewr jako „poważne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Chiny poinformowały, że jej samolot 

leciał zgodnie z prawem międzynarodowym 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57328868 

 

 

IZRAEL: Kończy się termin dla opozycji aby sformować nowy rząd 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57327591 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57328868
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57327591
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Gwałt zbiorowy w Belgii: Aresztowano pięć osób w związku z atakiem na 

nastolatkę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57315750 

 

 

 

Obawa o katastrofę ekologiczną po tym kiedy przewożący ropę naftową statek 

zatonął u wybrzeży Sri Lanki 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57327300 

 

 

 

Wielki irański okręt marynarki wojennej zatonął w Zatoce Omańskiej 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57328399 

 

 

Alaska: Joe Biden zamierza zawiesić zgody na odwierty w celu pozyskiwania 

ropy i gazu w Arktyce (Alaska's Arctic National Wildlife Refuge) 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57322511 

 

 

 

USA: Floryda zakazała udziału w kobiecych zawodach współzawodnictwa osobom 

transpłciowym  

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57326790 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57315750
https://www.bbc.com/news/world-asia-57327300
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57328399
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57322511
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57326790
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Ptasia grypa: W Chinach pojawił się pierwszy przypadek zakażenia rzadkim 

szczepem H10N3 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57326075 

 

 

 

USA: W Kalifornia dziewczyna odepchnęła niedźwiedzia aby uratować swoje psy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-57325483 

 

 

1.VI 

Angela Merkel była najprawdopodobniej podsłuchiwana przez wywiad 

amerykański 

Kraje Europejskie naciskają na USA i Danię w związku z ujawnieniem 

raportów, że oba kraje współpracowały w szpiegowaniu głównych europejskich 

polityków w tym kanclerz Niemiec A. Merkel 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57326075
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-57325483
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Duński nadawca DR poinformował, że duński Defence Intelligence Service (FE) 

współpracował z amerykańskim National Security Agency (NSA) w zbieraniu 

informacji od 2021 do 2014 roku. 

Kanclerz Niemiec Angela Merkel domaga sie wyjaśnień. Ani FE ani NSA jak 

dotąd nie skomentowały oskarżeń 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57311441 

 

Rdzenni mieszkańcy Kanady domagają się dalszych poszukiwań kolejnych grobów 

po tym jak odnaleziono szczątki 215 dzieci 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57311501 

 

„Biały grzyb": Odporna na leki infekcja grzybicza stwarza zagrożenia dla 

pacjentów w Indiach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-57312832 

 

 

 

Chińsko-indyjska granica: Blogger uwięziony za „poniżanie" żołnierzy, który 

zginęli w walce 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57312319 

 

 

 

 

MARS: Zdjęcia planety wykonane przez pojazd Perseverance w ciągu 100 dni 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/in-pictures-57233756 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57311441
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57311501
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-57312832
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57312319
https://www.bbc.com/news/in-pictures-57233756


 POLSKI PORTAL  1-30 czerwiec 2021                                                                                                                                                  nr 6 (99)                                                                                                                                                        
59 
 

 

W Bangladeszu aresztowano kłusownika, który polował przez 20 lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57308587 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57308587

