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na granicy ukraińskiej aby eksportować zboże
39 Fala upałów w Europie
35 Wybory we Francji: E. Macron traci większość w parlamencie
33 Aż 320 zabitych w Etiopii informują świadkowie
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29 czerwiec (środa) – 30 czerwiec (czwartek) 2022

30.VI
Snake Island: Dlaczego Rosja nie mogła utrzymać strategicznego miejsca na
Morzu Czarnym?

Rosja stwierdziła, że Ukraina rozpoczęła nieudaną próbę odbicia Wyspy, ale
Wielka Brytania twierdzi, że bitwa się nie skończyła
Ten niewielki, skalisty przyczółek w północno-zachodniej części Morza
Czarnego został zajęty przez Rosję w pierwszym dniu inwazji na Ukrainę i od
tego czasu odgrywa ogromną rolę w wojnie.

POLSKI PORTAL 1-30 czerwiec 2022

2

nr 6 (111)

Po ponad czterech miesiącach powtarzających się ukraińskich bombardowań,
siły rosyjskie opuściły Wyspę Węży lub Żmiji, jak to jest określane na
Ukrainie.
Rosja twierdzi, że wycofała swój garnizon jako „gest dobrej woli", aby
udowodnić, że nie przeszkadzał w eksporcie zboża, ale Ukraina odrzuciła ten
argument, ponieważ Moskwa nadal gromadzi swoje zapasy zboża.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61992491

Szczyt NATO 2022 w Madrycie: co zostało uzgodnione?
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/30/nato-2022-madrid-summit-whathas-been-agreed

Sąd Najwyższy ogranicza uprawnienia J. Bidena do redukcji emisji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-62000742

Fala upałów w Europie pobiła wiele czerwcowych rekordów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/weather/features/62001812

Pekin uderza w strategię Nato w sprawie „złośliwego ataku" na Chiny
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/30/beijing-hits-out-at-natostrategy-for-malicious-attack-on-china

W. Putin wskazał na cyniczne wykorzystanie przez Zachód cywilów Ukrainy
źródło: IZ
https://iz.ru/1357918/2022-06-30/putin-ukazal-na-tcinichnoe-ispolzovaniezapadom-mirnykh-zhitelei-ukrainy

Propozycja ekologiczna: Do czego doprowadzi decyzja OPEC+ utrzymanie planów
wydobycia
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źródło: IZ
https://iz.ru/1357758/valerii-voronov/organichnoe-predlozhenie-k-chemuprivedet-reshenie-opek-sokhranit-plany-po-dobyche

Rafineria z Lisiczańska przeszła pod kontrolę ŁRL. Operacja specjalna30
czerwca 2022 roku
źródło: IZ
https://iz.ru/1357492/izvestiia/lisichanskii-npz-pereshel-pod-kontrol-lnrspetcoperatciia-30-iiunia-2022-goda-onlain-transliatciia

29.VI
USA zmierza do zwiększenia sił zbrojnych w całej Europie, zapowiada Joe
Biden

Joe Biden na szczycie Nato w Madrycie, Hiszpania. Foto: Denis Doyle
Joe Biden ogłosił, że USA zwiększą swoje siły wojskowe w całej Europie o
dodatkowe rozmieszczenie lądowe, morskie i powietrzne. Spotkał się z
przywódcami Nato na dwudniowym szczycie w odpowiedzi na inwazję Rosji na
Ukrainę.
Po przybyciu na spotkanie w Madrycie, prezydent USA ogłosił rozmieszczenie
brygady liczącej 3000 żołnierzy bojowych w Rumunii, dwóch eskadr myśliwców
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F - 35 W WIELKIEJ BRYTANII i dwóch niszczycieli Marynarki Wojennej w
Hiszpanii.
„Stany Zjednoczone i ich sojusznicy zamierzają wkroczyć. Robimy postępy.
Udowadniamy, że Nato jest teraz bardziej potrzebne niż kiedykolwiek " powiedział Biden w krótkim oświadczeniu, które przeczytał przed
rozpoczęciem pierwszego szczytu.
Zapowiedź Bidena ma nastąpić po kolejnych zobowiązaniach członków Nato do
wzmocnienia sił na wschodniej flance Sojuszu, o czym w środę rano
dyskutowali przywódcy Nato.
źródło: TG
https://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/29/us-to-increase-militaryforces-across-europe-joe-biden-announces

NATO oficjalnie zaprasza Szwecję i Finlandię do przyłączenia się
źródło: DS
https://www.spiegel.de/ausland/nato-laedt-schweden-und-finnland-offiziellzum-beitritt-ein-a-adfa77d1-b403-4f50-b8bd-544801b7a191

Turcja uchyliła weto w sprawie kandydatury Szwecji i Finlandii od Nato w
Madrycie
źródło: EP
https://elpais.com/internacional/2022-06-28/stoltenberg-se-reune-con-loslideres-de-turquia-suecia-y-finlandia-para-desbloquear-el-ingreso-de-lospaises-nordicos-en-la-otan.html

Japonia doświadcza największych upałów w historii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-61976937

Komisja Europejska powiedziała, że nie może i nie musi znaleźć wiadomości
tekstowych, które jej przewodnicząca Ursula von der Leyen wymieniła z
szefem Pfizer w szczytowym momencie pandemii
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/29/european-commission-defiantover-von-der-leyens-pfizer-texts
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Zamieszki na Kapitolu 6 stycznia: były adiutant maluje druzgocący obraz D.
Trumpa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-61970258

Turcja twierdzi, że będzie teraz naciskać na ekstradycję 33 podejrzanych o
„terroryzm" z Finlandii i Szwecji, w ramach umowy, która zniosła sprzeciw
Ankary wobec ofert przystąpienia do Nato dwóch państw nordyckich.
źródło: TG
https://www.bbc.com/news/world-europe-61980555

Izrael szykuje się na piąte wybory w czasie

krótszym niż cztery lata

źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/29/israel-braces-for-fifthelection-in-less-than-four-years

Syria podjęła decyzję o uznaniu niepodległości LRL i DRL
źródło: IZ
https://iz.ru/1357183/2022-06-29/siriia-reshila-priznat-nezavisimost-dnr-ilnr

SANKCJE ANTYROSYJSKIE
USA w 100 dni zamroziły Rosyjskie aktywa na 330 mld
źródło: IZ
https://iz.ru/1357174/2022-06-29/ssha-za-100-dnei-zamorozili-rossiiskikhaktivov-na-330-mlrd
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Przywódcy NATO nazwali Rosję największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa
Sojuszu
źródło: IZ
https://iz.ru/1357163/2022-06-29/lidery-nato-nazvali-rossiiu-samoiznachitelnoi-ugrozoi-bezopasnosti-aliansa

Bojownicy APU ponoszą ogromne
czerwca

straty. operacja specjalne na Ukrainie 29

źródło: IZ
https://iz.ru/1356916/izvestiia/boeviki-vsu-nesut-kriticheskie-poterionlain-spetcoperatcii-na-ukraine-29-iiunia

22 czerwiec (środa) – 28 czerwiec (wtorek) 2022

28.VI
Światowi przywódcy potępiają rosyjski atak na Centrum handlowe na Ukrainie
Przywódcy G7 twierdzą, że atak rakietowy na Centrum Handlowe w
Krzemieńczuku był zbrodnią wojenną. Działania ratownicze trwają
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Po ataku rosyjskiego pocisku rakietowego na centrum handlowe w
Krzemieńczuku w środkowej Ukrainie, ugaszenie płomieni zajęło 300
pracownikom pogotowia ponad cztery godziny. Foto: Alessio Mamo / The
Guardian
Światowi przywódcy potępili krwawy atak Rosji na centrum handlowe w
ukraińskim mieście Krzemieńczuk jako "odrażający" i zbrodnię wojenną.
Poszukiwania ocalałych trwają po ataku rakietowym na centrum handlowe, w
którym znajdowało się w tym czasie ponad 1000 osób, według prezydenta
Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego. Ukraińskie ministerstwo obrony
poinformowało, że atak został celowo zaplanowany tak, aby zbiegł się z
najbardziej ruchliwymi godzinami w centrum handlowym i spowodował
maksymalną liczbę ofiar.
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/28/world-leaders-condemnabominable-russian-attack-on-ukraine-shopping-centre

Ukraina: Atak na centrum handlowe był aktem terroru-W. Zelensky
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-61960122

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 125 inwazji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/28/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-125-of-the-invasion
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Sily ukraińskie uderzyły w Donbas amerykańską rakietą. Operacja specjalna
28 czerwca
źródło: IZ
https://iz.ru/1356340/izvestiia/london-prizval-zapad-ne-pokazyvat-ustalostot-ukrainy-onlain-spetcoperatcii-28-iiunia

Pod Lisiczańskim zniszczono oddział najemników
źródło: IZ
https://iz.ru/1356146/bogdan-stepovoi-andrei-fedorov/zagran-otriad-podlisichanskom-unichtozhen-otriad-naemnikov

Politolog przewidział decyzje państw NATO w ramach szczytu w Madrycie
źródło: IZ
https://iz.ru/1356408/2022-06-28/politolog-sprognoziroval-resheniia-strannato-v-ramkakh-sammita-v-madride

Szczyt Nato: pięć wyzwań dla sojuszu wojskowego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-61924778

Prezydent USA Biden wyjeżdża wcześnie ze szczytu G7
źródło: DS
https://www.spiegel.de/ausland/g7-gipfel-elmau-joe-biden-beendet-aufgrunddes-wetters-teilnahme-fruehzeitig-a-26478a3f-01fa-4ead-8c52-9ea083058a53

Ostatnia minuta wojny na żywo / ponad tysiąc agentów szuka ocalałych pod
gruzami ukraińskiego Centrum Handlowego wśród oburzenia społeczności
międzynarodowej
źródło: EP
https://elpais.com/internacional/2022-06-28/ultima-hora-de-la-guerra-enucrania-en-directo.html
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Texas Co najmniej 46 osób zostało znalezionych martwych w ciężarówce z
przyczepą w Teksasie
źródło: TG
https://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/27/texas-trailer-truck-deadpeople-san-antonio

27.VI
Trzęsienie ziemi w Afganistanie: mieszkańcy donoszą o wstrząsach wtórnych

Matka Arafata Gyankhaila zginęła, gdy trzęsienie zawaliło ich dom

Łatwo przegapić wioskę Downerów, jeśli jej nie szukasz.
Jego domy z błota łączą się ze zboczem góry, na której są porozrzucane.
W południowo-wschodniej prowincji Paktika w Afganistanie, mniej niż 20 mil
od granicy z Pakistanem, jest również około 20 mil od epicentrum trzęsienia
ziemi, które nawiedziło region w zeszłym tygodniu.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-61946853
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W. Zelensky zwraca się do G7, gdy Rosyjskie pociski uderzają w miasta
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-61941287

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 124 inwazji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/27/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-124-of-the-invasion

Litwa i Komisja Europejska uzgodniły zasady tranzytu towarów Federacji
Rosyjskiej do Kaliningradu
źródło: IZ
https://iz.ru/1355851/2022-06-27/litva-i-evrokomissiia-soglasovaliprintcipy-tranzita-gruzov-rf-v-kaliningrad

Ukraińskie wojska poniosły ciężkie straty pod Lisiczańskim. Operacja
specjalna 27 czerwca
źródło: IZ
https://iz.ru/1355794/izvestiia/v-donetcke-zadumalis-ob-otmene-smertnoikazni-onlain-spetcoperatcii-27-iiunia

Władze Unii Europejskiej zobowiązały kraje do dzielenia się gazem
źródło: IZ
https://iz.ru/1355855/2022-06-27/vlasti-evrosoiuza-obiazali-stranydelitsia-gazom

Kreml nie zgodził się z oświadczeniem Bloomberga o nieregulowaniu
zobowiązania przez Rosję
źródło: IZ
POLSKI PORTAL 1-30 czerwiec 2022

11

nr 6 (111)

https://iz.ru/1355891/2022-06-27/v-kremle-ne-soglasilis-s-zaiavleniembloomberg-o-defolte-v-rossii

Rosja nie wywiązała się z zobowiązań. Mija termin płatności
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-61929926

Kendrick Lamar zamyka Glastonbury potężnym apelem o prawa kobiet
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-61946649

Alarm w Pekinie po ogłoszeniu zerowej Polityki Covid może trwać pięć lat
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/27/alarm-in-beijing-afterannouncement-zero-covid-policy-may-last-five-years

Szczyt G7: Plan przywódców wart 600 mld dolarów mający rywalizować z
chińską gospodarka zwrócony w kierunku państw rozwijających się
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-61947325

Japonia wzywa 37 milionów ludzi do wyłączenia świateł
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-61947315

Protesty klimatyczne w Sydney: aktywiści blokują ulice i tunel portowy
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-61947201

Nasa wystrzeliwuje rakietę z australijskiego Centrum Kosmicznego
źródło: BBC
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/jun/27/incrediblemilestone-nasa-launches-rocket-from-australian-space-centre

26.VI
Wojna na Ukrainie: pociski trafiły w cele w całym kraju. Grupa G7 obraduje

Rosyjski pocisk zniszczył dziewięciopiętrowy blok mieszkalny w centrum
Kijowa

Dziesiątki rosyjskich pocisków uderzyły w cele na całej Ukrainie.
Kijowski blok mieszkalny został zniszczony, zginęła co najmniej jedna osoba
a rannych sześcioro innych, w tym siedmioletnia dziewczynka.
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Ukraina twierdzi, że w niedzielę w rejon Kijowa wystrzelono 14 rakiet, ale
ataki rozciągnęły się daleko poza miasto.
Inne obszary obejmowały centralne miasto Czerkasy, w którym zginęła jedna
osoba, oraz północno-wschodni Obwód charkowski.
Ataki nastąpiły, gdy przywódcy grupy G7 najbogatszych krajów świata
rozpoczęli trzydniowy szczyt w Bawarii, w południowych Niemczech. Mają
obiecać dalsze wsparcie militarne dla Kijowa i nałożyć na Moskwę kolejne
sankcje.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61943252

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 123 inwazji
źródło: BBC
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/26/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-123-of-the-invasion

M. Zacharowa zaproponowała Brukseli odpowiedź na choć jedno pytanie „bez
amerykańskiego budki suflera"
źródło: IZ
https://iz.ru/1355676/2022-06-26/zakharova-predlozhila-briusseliu-otvetitkhot-na-odin-vopros-bez-amerikanskogo-suflera

Agencja Bloomberg poinformowała o zamiarze grupy G7 aby ogłosić wieczyste
wsparcie dla Ukrainy
źródło: IZ
https://iz.ru/1355667/2022-06-26/bloomberg-soobshchilo-o-namerenii-g7obiavit-bessrochnuiu-podderzhku-ukraine

Wojska sojusznicze Federacji Rosyjskiej zbliżyły się do całkowitego
wyzwolenia LRL. Operacja specjalna 26 czerwca
źródło: IZ
https://iz.ru/1355478/izvestiia/soiuznye-voiska-priblizili-polnoeosvobozhdenie-lnr-onlain-spetcoperatcii-26-iiunia

Strzelanina w Oslo: w katedrze w Oslo odbywa się nabożeństwo żałobne
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61941172

Przesłuchanie w sprawie zamieszek na Kapitolu w USA: Jeśli Republikanie nie
zrobili nic złego, dlaczego oczekiwano ułaskawienia?
źródło: TG
https://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/26/capitol-attack-hearingsrepublicans-sought-pardons

25.VI
Sewerodonieck: Rosja ma pełną kontrolę nad wschodnim miastem, mówi Ukraina

Wojska ukraińskie (na zdjęciu) od tygodni stawiały opór zmasowanej
ofensywie Rosyjskiej w Sewerodoniecku

Rosyjskie siły kontrolują teraz poobijane miasto Sewerodonetsk na
wschodniej Ukrainie-mówi burmistrz.
„Rosjanie w pełni zajęli Sewerodonieck, nasze wojsko wycofało się na
bardziej przygotowane pozycje" - powiedział ukraińskiej telewizji Oleksandr
Stryuk.
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Tygodnie ciężkiego ostrzału rosyjskiego doprowadziły miasto do ruiny.
Wielu cywilów schroniło się w olbrzymim zakładzie chemicznym Azot, ale Pan
Struck powiedział, że teraz jedynym wyjściem jest terytorium opanowane
przez Rosjan.
Pro-rosyjscy rebelianci sprzymierzeni z armią rosyjską twierdzą, że
przenieśli się do części Łysychańska, miasta stojącego naprzeciwko
Sewerodonetsk przez rzekę Siwerski Doniec. Jednak ukraińscy urzędnicy tego
nie potwierdzili.
Siewierodonieck, niegdyś zamieszkany przez około 100 tysięcy ludzi,
doświadczył ciężkich walk ulicznych, a większość jego mieszkańców uciekła.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61936820

„Rosjanie mogą przyjść w każdej chwili": strach w Suwałkach na granicy UE
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/25/russians-could-come-any-timefear-suwalki-gap-eu-border

Rosji ministerstwo obrony poinformowało o przejęciu Siewierodoniecka pod
pełną kontrolą
źródło: IZ
https://iz.ru/1355389/2022-06-25/minoborony-rossii-soobshchilo-o-vziatiiseverodonetcka-pod-polnyi-kontrol

Rosja przekaże Białorusi zestawy rakiet „Iskander-M"
źródło: IZ
https://iz.ru/1355373/2022-06-25/rossiia-peredast-belorussii-kompleksyiskander-m

A. Łukaszenka nazwał izolację Kaliningradu faktycznym wypowiedzeniem wojny
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źródło: IZ
https://iz.ru/1355370/2022-06-25/lukashenko-nazval-izoliatciiukaliningrada-fakticheskim-obiavleniem-voiny

Strefa przemysłowa „Azot" całkowicie przeszła pod kontrolę sił
sojuszniczych FR. Operacja specjalna na Ukrainie 25 czerwca
źródło: IZ
https://iz.ru/1355221/izvestiia/voiska-lnr-i-rossii-nastupaiut-nalisichansk-onlain-spetcoperatcii-na-ukraine-25-iiunia

Długa droga do UE: kraje bałkańskie obraziły się na Brukselę
źródło: IZ
https://iz.ru/1355025/kseniia-loginova/dolgaia-doroga-v-es-balkanskiestrany-obidelis-na-briussel

Strzelanina w Oslo: atak w Norwegii jest traktowany jako islamski
terroryzm-mówi policja
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61933817

Prezydent USA Joe Biden mówi, że „Sąd Najwyższy podjął kilka strasznych
decyzji", dzień po tym, jak zakończył konstytucyjne prawo do aborcji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-61709865

Trzęsienie ziemi w Afganistanie: Szpital próbuje pomóc ocalałym
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-61936960
POLSKI PORTAL 1-30 czerwiec 2022

17

nr 6 (111)

Greta Thunberg wygłasza Ostrzeżenie klimatyczne w Glastonbury
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-61938933

Iran i USA gotowe do wznowienia rozmów w sprawie umowy nuklearnej
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/25/iran-and-us-ready-to-restarttalks-on-nuclear-deal

24.VI
Trzęsienie ziemi w Afganistanie: ocaleni walczą o żywność i schronienie
wśród strachu przed cholerą

Ocaleni z trzęsienia ziemi w dzielnicy Barmal oceniają szkody

POLSKI PORTAL 1-30 czerwiec 2022

18

nr 6 (111)

Ocaleni z najgroźniejszego trzęsienia ziemi w Afganistanie od dwóch dekad
mówią, że nie mają nic do jedzenia, nie mają schronienia i boją się
możliwej epidemii cholery. BBC Secunder Kermani donosi z prowincji Paktika,
najbardziej dotkniętych przez katastrofę.
Szukając w gruzach, w tym, co zostało z jego rodzinnego domu, Agha Jan ma
łzy w oczach.
„To były buty moich synów”, mówi, szczotkując z nich kurz. Jego troje
małych dzieci i dwie żony zginęły w trzęsieniu ziemi podczas snu.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-61918430

Sewerodonetsk: Ukraina nakazuje siłom wycofanie się z kluczowego
wschodniego miasta
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61920708

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 121 inwazji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/24/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-121-of-the-invasion

Die Welt dowiedziała się o sporze krajów Europy w sprawie kandydatury
Ukrainy do UE
źródło: IZ
https://iz.ru/1354886/2022-06-24/die-welt-uznalo-o-ssore-stran-evropy-izza-stavshei-kandidatom-v-es-ukrainy

Siły Ługańskiej Republiki Ludowej (UNR) zawiesiły flagę Federacji
Rosyjskiej i Republiki od w mieście Gorskoje
źródło: IZ
https://iz.ru/1354874/2022-06-24/sily-lnr-podniali-flagi-rossii-irespubliki-u-administratcii-gorskogo
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Wojska sojuszu FR ruszyły do ofensywy pod Lisiczańskiem. Operacja
specjalna na Ukrainie 24 czerwca
źródło: IZ
https://iz.ru/1354655/izvestiia/soiuznye-voiska-poshli-v-nastuplenie-podlisichanskom-onlain-spetcoperatcii-na-ukraine-24-iiunia

Senat USA przyjął pierwszą od dziesięcioleci ustawę o kontroli broni
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-61919752

Zeznania w sprawie zamieszek w Waszyngtonie:
z powodu presji wyborczej D. Trumpa

Prawnicy zagrozili odejściem

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-61918350

Japończyk zgubił pamięć USB z danymi osobistymi całego miasta
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-61921222

Szczepionki przeciwko Covid zmniejszyły globalną liczbę ofiar śmiertelnych
o 20 mln w pierwszym roku-wynika z badań
źródło: TG
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https://www.theguardian.com/world/2022/jun/24/covid-vaccines-cut-globaldeath-toll-20m-first-year-study

23.VI
Trzęsienie ziemi w Afganistanie: wiele dzieci zginęło w katastrofie-mówią
lekarze

Lekarze w Afganistanie poinformowali BBC, że w środowym trzęsieniu ziemi
mogło zginąć wiele dzieci.
W katastrofie i ulewnym deszczu zginęło ponad 1000 osób, a warunki i
nierówny teren utrudniają ratownikom dostęp.
Nieznana liczba ofiar została zakopana w gruzach zrujnowanych, często
budowanych w błocie domów przez trzęsienie ziemi o sile 6.1.
Władze talibskie wezwały do większej pomocy międzynarodowej. Sieci
komunikacyjne są również mocno zniszczone.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-61900260

Rząd Kaliningradzki: Litwa oskarża Rosję o kłamstwo w sprawie blokady kolei
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-europe-61901764

Brytyjczyk przed wyrokiem śmierci w Doniecku powiedział: „czas ucieka"
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/22/british-man-facing-deathsentence-donetsk-told-time-running-out

Wojna na Ukrainie: Rosja chce „zniszczyć" Donbas-mówi W. Zelensky
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61906509

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 120 inwazji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/23/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-120-of-the-invasion

Ukraiński fotograf i przyjaciel zostali „rozstrzelani z zimną krwią" relacja
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/22/ukrainian-photographermaksim-levin-executed-cold-blood-russia

Dziennikarze i działacze ONF znaleźli się pod ostrzałem pod
Siewierodonieckim
źródło: IZ
https://iz.ru/1354352/2022-06-23/zhurnalisty-i-aktivisty-onf-popali-podobstrel-pod-severodonetckom

Czechy prawie wyczerpały zapasy broni do dostaw na Ukrainę
źródło: IZ
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https://iz.ru/1354349/2022-06-23/chekhiia-pochti-ischerpala-zapasyoruzhiia-dlia-postavok-ukraine

Tylko nie do domu: ukraińscy rekruci poprosili o paszporty Federacji
Rosyjskiej
źródło: IZ
https://iz.ru/1353917/ekaterina-korinenko/tolko-ne-domoi-ukrainskiesrochniki-poprosili-pasporta-rf

Chata Rybaka: w luksusowej Rosyjskiej daczy związanej z Władimirem Putinem
źródło:TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/23/the-fishermans-hut-vladimirputin

Wojska sojusznicze KNR i Federacji Rosyjskiej zamknęły kocioł w Lisiczańsku
23 czerwca 2022 roku
źródło:IZ
https://iz.ru/1354074/izvestiia/soiuznye-voiska-lnr-i-rf-zamknuli-kotel-vlisichanske-spetcoperatciia-23-iiunia-2022-goda-onlain

Aung San Suu Kyi: była liderka Mjanmy skazana na więzienie
źródło: BBC
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1262402%2Cbulgaria-upadl-rzad-kirilapetkowa.html

Nowe fabryki Tesli tracą miliardy dolarów, mówi E. Musk
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-61905276
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Brexit pozostaje „otwartą raną" dla obywateli UE mieszkających w Wielkiej
Brytanii
źródło: TG
https://www.theguardian.com/politics/2022/jun/23/brexit-remains-open-woundeu-citizens-living-uk

Rosnące bóle?: Jak powstrzymać się od kontuzji podczas uprawiania ogrodu –
od podstawowych ćwiczeń do doskonałej postawy
źródło: TG
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2022/jun/23/growing-pains-how-tostop-yourself-getting-injured-while-gardening-from-essential-exercises-tothe-perfect-posture

Amerykańska firma Cisco postanowiła wycofać się z Rosji i Białorusi
źródło: IZ
https://iz.ru/1354371/2022-06-23/amerikanskaia-kompaniia-cisco-reshilauiti-iz-rossii-i-belorussii

Policja w Berlinie zakazała wjazdu samochodów Tesli do swoich obiektów
źródło: IZ
https://iz.ru/1354360/2022-06-23/politciia-berlina-zapretila-vezdavtomobilei-tesla-na-svoi-obekty

RFP potępiła zawieszenie Rybusa w grze dla Polski z powodu przejścia do
Spartaka
źródło: IZ
https://iz.ru/1354356/2022-06-23/rfs-osudil-otstranenie-rybusa-ot-igry-zapolshu-iz-za-perekhod-v-spartak
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22.VI
Aiden Aslin: Brytyjczyk walczący i schwytany na Ukrainie dowiedział się, że
do egzekucju dojdzie

Aiden Aslin (po prawej) z Alexem Tobiassenem, który służył w tej samej
jednostce co Aiden
Brytyjczyk skazany na śmierć przez rosyjski sąd Pełnomocny za walki na
Ukrainie został poinformowany został, że egzekucja zostanie przeprowadzonainformuje jego rodzina.
Aiden Austin i Shaun Pinner zostali skazani przez sąd, który nie jest
uznawany na arenie międzynarodowej, w tzw. Donieckiej Republice Ludowej.
Aslin powiedział swojej rodzinie, że jego porywacze powiedzieli, że
urzędnicy brytyjscy nie próbowali negocjować w jego imieniu.
Minister spraw zagranicznych omówił jego sprawę z Ukrainą na początku
czerwca.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-61900291

Połowa rosyjskich separatystów albo nie żyje albo jest ranna
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61891462
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Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 119 inwazji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/22/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-119-of-the-invasion

Wysłannik UE w Kijowie mówi, że status kandydata Ukrainy wyśle jasny sygnał
do Rosji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/22/kyiv-eu-envoy-ukrainecandidate-status-send-clear-signal-russia

„Sankcje w sztuce nie mogą być trwałe"
Kompozytor Aleksander Czajkowski - o reorientacji na krajowych wykonawców,
odrodzeniu systemu zamówień publicznych i kontrowersyjnych znakach na
kluczu
źródło: IZ
https://iz.ru/1352596/sergei-uvarov/sanktcii-v-iskusstve-ne-mogut-bytdolgovechny

Gruzja nie rekomendowana do nadawania statusu kandydata do UE
źródło: IZ
https://iz.ru/1352727/kseniia-loginova/ushli-v-otkaz-gruzii-nerekomendovali-davat-status-kandidata-v-es

Trzęsienie ziemi w Afganistanie: co najmniej 1000 osób zginęło, a 1500
zostało rannych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-61890804

Biały Dom ujawnia plany redukcji nikotyny w papierosach
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-61887753

Szczepionki Covid są wprowadzane do USA dzieci poniżej 5 lat
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-61832987

Prozachodni rząd Bułgarii upada po zaledwie sześciu miesiącach
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/22/bulgaria-governmentcollapses-kiril-petkov

E. Macron wygłosi przemowę do Francuzów, gdy stracił kontrolę nad
parlamentem
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/22/emmanuel-macron-to-addressfrance-marine-le-pen

Microsoft ogranicza dostęp do narzędzia rozpoznawania twarzy w sztucznej
inteligencji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/technology/2022/jun/22/microsoft-limits-accessto-facial-recognition-tool-in-ai-ethics-overhaul

Reumatolog ujawnił śmiertelne niebezpieczeństwo dny moczanowej
źródło: IZ
https://iz.ru/1353833/2022-06-22/revmatolog-raskryl-smertelnuiu-opasnostpodagry

15 czerwiec (środa) – 21 czerwiec (wtorek) 2022

21.VI
Kaliningrad: Rosja ostrzega Litwę przed konsekwencjami sankcji za tranzyt
kolejowy
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Obwód Kaliningradzki, który nie ma granicy lądowej z Rosją, jest
strategicznym regionem, w którym ma siedzibę rosyjska Flota Bałtycka
Rosja ostrzegła Litwę przed „poważnymi" konsekwencjami po tym, jak zakazała
kolejowego przewozu niektórych towarów na Rosyjskie Terytorium
Kaliningradu.
Rosja „z pewnością zareaguje na tak wrogie działania" - powiedział wysoki
urzędnik bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew.
Kaliningrad-strategiczny region, w którym znajduje się główna siedziba
rosyjskiej Floty Bałtyckiej - nie ma granicy z Rosją kontynentalną.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61878929

W miarę możliwości Rosja odpowie Litwie na blokadę Kaliningradu
źródło: IZ
https://iz.ru/1353183/natalia-bashlykova-liubov-lezhneva-mariiavasileva/po-mere-vozmozhnosti-kak-rossiia-otvetit-litve-na-blokadukaliningrada

Amerykańscy ochotnicy schwytani na Ukrainie mogą otrzymać karę śmierci-mówi
Rosja
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/21/us-volunteer-fighterscaptured-in-ukraine-could-face-death-penalty-says-russia
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Rząd zmieni zasady dopuszczania ukraińskich dzieci do Wielkiej Brytanii
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/21/government-change-rulesunaccompanied-ukrainian-children-uk

Pożar na platformie wiertniczej „Czarnomorneftegaz" 21 czerwca 2022 roku
źródło: IZ
https://iz.ru/1352951/izvestiia/frantciia-frg-i-italiia-otkazali-voperativnykh-postavkakh-oruzhiia-kievu-spetcoperatciia-21-iiunia

Około 500 tys. mieszkańców prowincji Jiangxi dotkniętych powodzią
źródło: IZ
https://iz.ru/1352990/video/okolo-500-tys-zhitelei-provintcii-tcziansipostradali-iz-za-navodneniia

Strzelanina w Uvalde: napastnik mógł zostać zatrzymany w ciągu trzech minut
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-61877914

Wada aplikacji Strava ujawniła przebieg działań Izraelskich urzędników w
tajnych bazach
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-61879383

Francuski zakaz noszenia burek utrzymany
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61883529
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Elon Musk: córka miliardera zrywa więzi z ojcem
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/technology-61880709

Wybory we Francji: E. Macron odrzuca propozycję premiera o dymisji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61874751

E. Macron prowadzi rozmowy z opozycją w sprawie francuskiej większości
parlamentarnej
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/21/macron-holds-talks-withopposition-over-french-parliamentary-majority

Liczba zakażeń Covid rośnie w całej Europie. Eksperci ostrzegają, że nie
zawiodą
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/21/covid-surges-europe-ba4-ba5cases

https://smi2.ru/newdata/adpreview?ad=12138663&bl=90399&ct=adpreview&st=46&n
vuuid=0f386153-3ea7-1f0d-6200-002eb2b901c8&bvuuid=8b2fbafc-8cdf-4574-919ec59b406f9b1b&rnd=784880397&ab=a&utm_campaign=46281&utm_term=7414370950bdfea
a8c5283df00fe3e7e

20.VI
W. Zelensky powiedział, że Afryka jest zakładnikiem wojny Rosji z Ukrainą
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Ukraina jest głównym producentem zbóż, takich jak kukurydza i pszenica
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelensky nazwał Afrykę „zakładnikiem" wojny
Rosji podczas poniedziałkowego przemówienia do Unii Afrykańskiej (UA).
Inwazja Rosji i blokada eksportu zboża na Ukrainę spowodowały niedobory
zbóż i nawozów, a milionom ludzi grozi głód.
Przewodniczący Komisji UA powiedział, że istnieje „pilna potrzeba dialogu"
w celu przywrócenia globalnej stabilności.
Kraje zachodnie wezwały Rosję do uwolnienia ogromnych zapasów zboża na
Ukrainie.
Blokada spowodowała wzrost cen żywności.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61864049

Ukraińskie pociski trafiły na platformy gazu na Morzu Czarnym-twierdzą
rosyjscy urzędnicy
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/20/ukrainian-missiles-hit-blacksea-gas-platforms-russian-officials

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 117 inwazji
źródło: TG
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https://www.theguardian.com/world/2022/jun/20/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-117-of-the-invasion

Rosyjski redaktor licytuje medal Nobla, aby zebrać pieniądze dla uchodźców
z Ukrainy
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/20/novaya-gazeta-editor-dmitrymuratov-auctions-nobel-peace-prize-medal-for-ukraine-refugees-russia

D. Pieskow powiedział, że zatrzymani w Donbasie najemnicy z USA powinni
ponieść odpowiedzialność
źródło: IZ
https://iz.ru/1352808/2022-06-20/peskov-zaiavil-chto-zaderzhannye-vdonbasse-naemniki-iz-ssha-dolzhny-ponesti-otvestvennost

J. Borrell

stwierdził brak blokady Kaliningradu

źródło: IZ
https://iz.ru/1352770/2022-06-20/borrel-zaiavil-ob-otsutstvii-blokadykaliningrada

Amerykański zwiadowca ujawnił losy Zachodniej broni na Ukrainie
źródło: IZ
https://iz.ru/1352776/2022-06-20/amerikanskii-razvedchik-raskryl-sudbuzapadnogo-vooruzheniia-na-ukraine

Lotnictwo Federacji Rosyjskiej zaatakowało pozycje ukraińskich
nacjonalistów pod Donieckiem. 20 czerwca 2022 roku
źródło: IZ
https://iz.ru/1352396/izvestiia/vsu-obstreliali-donetck-natovskim-oruzhiemspetcoperatciia-20-iiunia-2022-goda-onlain-transliatciia

Wybory we Francji: Co teraz z opozycyjną lewicą i skrajną prawicą?
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-europe-61863172

Izrael zmierza do wyborów. koalicja chce rozwiązać parlament
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-61867006

Powodzie w Indiach i Bangladeszu wypędzają miliony z domów i zabijają
dziesiątki ludzi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-61670666

Aż 320 zabitych w Etiopii informują świadkowie
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/20/as-many-as-320-dead-inethiopia-gun-attack-witnesses-suggest

Sudańczycy muszą pozostać w areszcie-orzekł sędzia
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/20/sudanese-trafficking-victimsmust-stay-in-detention-judge-rules

Gustavo Petro: pierwszy lewicowy prezydent stoi przed trudnym wyzwaniem w
Kolumbii
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/20/gustavo-petro-first-leftistpresident-tough-challenge-colombia

https://www.bbc.com/news/live/world-africa61754360?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkn
ame=62b0980cf755a85722b1ec9a%26Baby%20dies%20in%20Tanzania%20after%20being%
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20T16%3A18%3A35.306Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:242552f2-bfaf478b-b3e537e2933f2cf6&pinned_post_asset_id=62b0980cf755a85722b1ec9a&pinned_post_type
=share

19.VI
Wojna na Ukrainie może trwać latami-ostrzega szef Nato

Przemówienie sekretarza generalnego Nato po spotkaniu z ministrami obrony
sojuszu wojskowego 16 czerwca

Zachód musi przygotować się do dalszego wspierania Ukrainy w trwającej od
lat wojnie-ostrzegł szef Nato.
Sekretarz generalny Jens Stoltenberg powiedział, że koszty wojny są
wysokie, ale cena pozwalająca Moskwie osiągnąć jej cele wojskowe była
jeszcze wyższa.
Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ostrzegł również przed długotrwałym
konfliktem.
W ostrym ostrzeżeniu nowo mianowany szef brytyjskiej armii powiedział, że
Wielka Brytania i sojusznicy muszą być zdolni do wygrania wojny lądowej z
Rosją.
Generał Sir Patrick Sanders, który rozpoczął pracę w zeszłym tygodniu,
powiedział w wewnętrznym przesłaniu widzianym przez BBC: "inwazja Rosji na
Ukrainę podkreśla nasz główny cel - ochronę Wielkiej Brytanii i gotowość do
walki i wygrywania wojen na lądzie - i wzmacnia wymóg powstrzymania
rosyjskiej agresji groźbą użycia siły."
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61856144

Ukraińscy bojownicy nakręcili na wideo własną
wjazdem na most

jazdę po autostradzie z

źródło: IZ
https://iz.ru/1352308/2022-06-19/ukrainskie-boeviki-sorvalis-spodorvannogo-imi-zhe-mosta

NATO ma nadzieję zwrócić Donbas Ukrainie. 19 czerwca 2022 roku
źródło: IZ
https://iz.ru/1352117/izvestiia/nato-nadeetsia-vernut-donbass-ukrainespetcoperatciia-19-iiunia-2022-goda-onlain-transliatciia

Polska przeciwna przeniesieniu „Eurowizji 2023" z Ukrainy
źródło: IZ
https://iz.ru/1352158/2022-06-19/polsha-vystupila-protiv-perenosaevrovideniia-2023-iz-ukrainy

Niebezpieczna para: naukowcy potwierdzili związek między zapaleniem wątroby
u dzieci a COVID
źródło: IZ
https://iz.ru/1351502/denis-gritcenko/opasnaia-para-uchenye-podtverdilisviaz-mezhdu-gepatitom-u-detei-i-sovid

Etiopia: ponad 200 osób zginęło w ataku na rebeliantów
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/19/ethiopia-more-than-200amhara-people-killed-in-attack-blamed-on-rebels
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FINA, Światowa Federacja Pływacka, przegłosowała, aby wykluczyć
transseksualnych sportowców od konkurowania w elitarnych wyścigach kobiet,
jeśli przeszli przez jakąkolwiek część procesu dojrzewania mężczyzn
źródło: BBC
https://www.bbc.com/sport/swimming/61853450

Wybory we Francji: E. Macron traci większość w parlamencie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61859881

Fala upałów w Europie: hiszpańscy strażacy walczą z pożarami
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-61855030

18.VI
Wojna na Ukrainie: W. Zelensky odwiedza główne miasta Mikołajowo i Odessę
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Prezydent Wołodymyr Zelensky odbył pierwszą podróż na rozdartą wojną
południową linię frontu na Ukrainie, ponieważ jego siły powoli posuwają się
w tym regionie.
Odwiedzając miasto Mikołajewo, skontrolował uszkodzone budynki i spotkał
się z żołnierzami, urzędnikami i pracownikami służby zdrowia.
Ukraiński przywódca odwiedził także zachodnie miasto Odessę, które od
początku wojny było poddawane okresowym ostrzałom rosyjskim.
Oba miasta są celem rosyjskich starań o przejęcie wybrzeża Morza Czarnego.
W Kijowie regularnie spotykał się z międzynarodowymi przywódcami od czasu,
gdy Moskwa wycofała swoje siły r rejonów pod stolicą, postanawiając skupić
swoje wysiłki na zdobyciu wschodniego regionu Donbasu.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61854466

Wojna na Ukrainie: Tayra, medyk, która sfilmowała Mariupolski horror,
została uwolniona z rosyjskiej niewoli
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61852935

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 115 inwazji
źródło: TG
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https://www.theguardian.com/world/2022/jun/18/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-115-of-the-invasion

A. Merkel zaprzeczyła użyciu przez Rosję gazu i SP-2 jako broni
źródło: IZ
https://iz.ru/1351987/2022-06-18/merkel-oprovergla-ispolzovanie-rossieigaza-i-sp-2-kak-oruzhiia

Szef „Roscosmos" mówił o przekazywaniu danych satelitarnych przez
Ukrainie

USA

źródło: IZ
https://iz.ru/1352020/2022-06-18/glava-roskosmosa-rasskazal-o-peredachekosmicheskikh-dannykh-ssha-ukraine

W. Zelensky wniósł do Rady Ukrainy projekt ratyfikacji konwencji
stambulskiej
źródło: IZ
https://iz.ru/1352005/2022-06-18/zelenskii-vnes-v-radu-proekt-oratifikatcii-stambulskoi-konventcii

Żołnierze: na Ukrainie najwięcej najemników z Polski
źródło: IZ
https://iz.ru/1351569/bogdan-stepovoi-andrei-fedorov/soldaty-neudachi-naukraine-bolshe-vsekh-naemnikov-iz-polshi

USA przygotowały się na przedłużający się konflikt na Ukrainie. 18 czerwca
2022 roku
źródło: IZ
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https://iz.ru/1351770/izvestiia/ssha-prigotovilis-k-zatiazhnomu-konfliktuna-ukraine-spetcoperatciia-18-iiunia-2022-goda-onlain

Pożary w dużej fabryce chemicznej w chińskim mieście Szanghaj zabiły co
najmniej jedną osobę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-61850897

Podpalono pociągi w Indiach wojsko protestuje
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-61851142

Co najmniej 59 zabitych i miliony zdanych na siebie. Powodzie niszczą Indie
i Bangladesz
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/18/at-least-18-dead-andmillions-stranded-as-floods-devastate-india-and-bangladesh

Fala upałów w Europie: Francja szykuje się do rekordowych temperatur.
Hiszpania walczy z pożarami lasów
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/18/europe-heatwave-francebraces-for-record-breaking-temperatures-as-spain-battles-forest-fires

„Ślady Bolsonaro są wszędzie": jak wojna prezydenta z Amazonią odegrała
rolę w podwójnym zabijaniu
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/18/bolsonaro-president-waramazon-killing-brazil-dom-phillips-bruno-pereira
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17.VI
Wojna na Ukrainie: Boris Johnson jedzie do Kijowa na spotkanie z
Wołodymyrem Zelenskim

Premier powiedział, że program wykorzysta brytyjską wiedzę do odbudowy sił
ukraińskich i zwiększenia ich oporu

Boris Johnson ogłosił program szkolenia ukraińskich sił zbrojnych, według
którego może „zmienić się oblicze" wojny.
Premier spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zelenskim podczas
niespodziewanej podróży do stolicy kraju, Kijowa.
Wycofał się z konferencji torysów
uzupełniającymi w Wakefield.

w ostatniej chwili i przed wyborami

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-61842137

Trzeci Amerykański ochotnik zaginął na Ukrainie
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/17/third-american-volunteerfighter-reported-missing-ukraine-grady-kurpasi
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„To jest nie do przyjęcia": rosyjski okręt wojenny oskarżony o naruszenie
duńskich wód terytorialnych
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/17/unacceptable-russian-warshipaccused-of-violating-danish-waters

Władze obwodu kaliningradzkiego nazwały zakaz tranzytu ze strony Litwy
„zduszeniem regionu"
źródło: IZ
https://iz.ru/1351664/2022-06-17/vlasti-kaliningradskoi-oblasti-nazvalizapret-litvy-na-tranzit-udusheniem-regiona

Ukraiński generał poinformował o utracie około połowy ciężkiej broni
źródło: IZ
https://iz.ru/1351679/2022-06-17/ukrainskii-general-soobshchil-o-potereprimerno-poloviny-tiazhelykh-vooruzhenii

Szef DRL zapowiedział o możliwościach dostawy towarów do Syrii przez port w
Mariupolu
źródło: IZ
https://iz.ru/1351643/2022-06-17/glava-dnr-zaiavil-o-vozmozhnosti-postavokproduktcii-v-siriiu-cherez-port-mariupolia

„Z pewnością wykorzystujemy nowe możliwości. I staniemy się jeszcze
silniejsi” – W. Putin
źródło: IZ
https://iz.ru/1351167/izvestiia/na-planete-sformirovalis-novye-moshchnyetcentry
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Ukraina wprowadza reżim wizowy dla obywateli Federacji Rosyjskiej. Operacja
specjalna 17 czerwca 2022 roku
źródło: IZ
https://iz.ru/1351035/izvestiia/sholtc-nazval-kliuchevoe-uslovie-dliasniatiia-antirossiiskikh-sanktcii-spetcoperatciia-na-ukraine

Szczątki brytyjskiego dziennikarza Phillipsa zidentyfikowane w Brazylii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-61848789

Ekstradycja Juliana Assange'a z Wielkiej Brytanii do USA zatwierdzona przez
Ministra Spraw Wewnętrznych
źródło: TG
https://www.theguardian.com/media/2022/jun/17/julian-assange-extraditionto-us-approved-by-priti-patel

Fala upałów w Europie: imprezy plenerowe zakazane w części Francji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61838543

16.VI
S. Ławrow: Rosja nie jest całkiem czysta ale nie wstydzi się
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Siergiej Ławrow (R) oskarżył BBC o nieujawnianie prawdy o ukraińskich
działaniach na terenach będących w posiadaniu rosyjskich separatystów od
2014 roku
Od czasu, gdy armia rosyjska zaatakowała Ukrainę prawie cztery miesiące
temu, tysiące cywilów zostało zabitych, a całe miasta zamienione w gruzy,
podczas gdy miliony Ukraińców uciekły ze swoich domów.
Ale w czwartek rosyjski Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow
spojrzał mi w oczy i powiedział, że nie jest tak, jak się wydaje.
„Nie najechaliśmy na Ukrainę" - twierdził.
- Ogłosiliśmy specjalną operację wojskową, ponieważ nie mieliśmy absolutnie
żadnego innego sposobu na Wyjaśnienie Zachodowi, że wciągnięcie Ukrainy do
Nato było przestępstwem."
Od kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego, S. Ławrow udzielił tylko
kilku wywiadów zachodnim mediom.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61825525

O. Scholz, E. Macron i M. Draghi obiecują poparcie dla wstąpienia
dla UE podczas wizyty w Kijowie

Ukrainy

źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/16/kyiv-ukraine-olaf-scholzemmanuel-macron-mario-draghi-russia-war
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Setki ukraińskich uchodźców pozostawionych bez dachu nad głową w Wielkiej
Brytanii - wynika z raportów
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/16/hundreds-of-ukrainianrefugees-left-homeless-in-england-data-shows

Na Kremlu wskazano na brak zagrożenia dla Finlandii i krajów bałtyckich z
Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/1350874/2022-06-16/v-kremle-ukazali-na-otsutstvie-ugrozydlia-finliandii-i-pribaltiki-ot-rossii

O. Scholz opowiedział się za nadaniem Ukrainie statusu kandydata do
przystąpienia do UE
źródło: IZ
https://iz.ru/1350678/2022-06-16/sholtc-vystupil-za-predostavlenie-ukrainestatusa-kandidata-na-vstuplenie-v-es

Szef DRL zapowiedział przełom w bitwie o Donbas
źródło: IZ
https://iz.ru/1350730/2022-06-16/glava-dnr-zaiavil-o-perelome-v-bitve-zadonbass

Dziennikarz BBC nie odpowiedział na ponad 20 pytań S.Ławrowa
źródło: IZ
https://iz.ru/1350910/2022-06-16/zhurnalist-bi-bi-si-ne-otvetil-na-bolee20-voprosov-lavrova
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Ukraińscy bojownicy ostrzelali z ciężkich dział Donieck i Makiejewkę.
Operacje specjalna 16 czerwca
źródło: IZ
https://iz.ru/1350348/izvestiia/spetcoperatciia-na-ukraine-16-iiunia-2022goda-onlain-transliatciia

Osiem milionów Australijczyków wezwano do wyłączenia świateł
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-61821423

Rosyjski szpieg GRU próbował infiltrować Międzynarodowy Trybunał Karny
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61831961

To jest wojna z naturą. Dom Phillips został zabity, próbując cię przed tym
ostrzec
źródło: BBC
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jun/16/dom-phillips-brunopereira-death-war-on-nature

15.VI
Stany Zjednoczone zapowiadają plan budowy silosów na granicy ukraińskiej
aby eksportować zboże
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Rosyjski żołnierz pilnuje pola pszenicy w pobliżu Melitopola w obwodzie
zaporoskim Ukrainy. Foto: Sergei Ilnitsky/EP

Wzdłuż granicy z Ukrainą, w tym w Polsce, powstaną tymczasowe silosy, które
mają pomóc eksportować więcej zboża z kraju i zapobiec globalnemu kryzysowi
żywnościowemu-zapowiedział Joe Biden.

Prezydent USA powiedział we wtorek na konwencji Filadelfijskiej, że
współpracuje z rządami europejskimi nad planem „pomocy w obniżeniu cen
żywności".
Szacuje się, że 20 mln ton ziarna zostało zatrzymanego na Ukrainie – piątym
co do wielkości eksporterem pszenicy na świecie-od czasu wybuchu wojny pod
koniec lutego, co doprowadziło do obaw przed głodem w niektórych krajach.
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/15/us-build-silos-ukraineborder-export-grain-food-prices

USA mówi, że poparcie Chin dla Rosji nad Ukrainą stawia ją po „złej stronie
historii"
źródło: TG
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https://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/15/us-china-russia-ukrainewrong-side-history

Gazprom: Niemcy oskarżają rosyjskiego giganta gazowego o podwyżki cen
energii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-61818997

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało o cynicznym
zakłóceniu przez Kijów ewakuacji ludzi z „Azotu"
źródło: IZ
https://iz.ru/1350227/2022-06-15/v-minoborony-rf-zaiavili-o-tcinichnomsryve-kievom-evakuatcii-liudei-s-azota

USA skomentowały doniesienia o wziętych do niewoli pod Charkowem
amerykańskich najemnikach
źródło: IZ
https://iz.ru/1350251/2022-06-15/ssha-prokommentirovali-soobshcheniia-ovziatykh-v-plen-pod-kharkovom-amerikanskikh-naemnikakh

Kanada wyśle Ukrainie nowe pociski do haubic o wartości 7 milionów dolarów
źródło: IZ
https://iz.ru/1350219/2022-06-15/kanada-otpravit-ukraine-novye-stvoly-dliagaubitc-na-7-mln

Wojsko ukraińskie udaremniło ewakuację cywilów z zakładów „Azot". Operacje
specjalne 15 czerwca
źródło: IZ
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https://iz.ru/1349417/izvestiia/na-zavode-azot-uderzhivaiut-bolee-120detei-onlain-spetcoperatcii-15-iiunia

Po spacerze po gorącym węglu 25 osób zostało rannych w Szwajcarii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61811157

8 czerwiec (środa) – 14 czerwiec (wtorek) 2022

14.VI
Łysychańsk: Rosja wymazuje historię w „martwym mieście" Ukrainy

Dzieci pocieszają się w oczekiwaniu na ewakuację z regionu

„Szybko!"Instrukcja przychodzi przez krótkofalówkę z opancerzonego
radiowozu z przodu, gdy przejeżdżamy obok spalonego wraku ukraińskiej
ciężarówki wojskowej. Istnieje duże ryzyko ataku Rosjan na tym odcinku
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drogi, ale jest to najbezpieczniejsza droga do oblężonego miasta
Łysychańsk.
Przed nami mroczny horyzont wojny - czarne kłęby dymu z ostatniego
rosyjskiego ataku. Wschodnie miasto-niegdyś siedziba około 100 000 ludzijest pod ciągłym ostrzałem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelensky, wraz z
sąsiednim Sewerodonetskiem, ogłosił go już „martwym"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61785806

Co czeka O. Scholtza w Kijowie?
źródło: EP
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/news-wolodymyr-selenskyj-olafscholz-wittenberger-judenhass-relief-lars-klingbeil-a-2c90a93f-eaf4-4406a766-773554450939

Cywile uwięzieni po tym kiedy ostatni most został zniszczony
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-61792068

Ponad 15 tys. milionerów ma opuścić Rosję w 2022 roku
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/13/more-than-15000-millionairesexpected-to-leave-russia-in-2022

Ministerstwo Obrony FR poinformowało o rozstrzelaniach w wojsku ukraińskim
w APU za próby złożenia broni
źródło: IZ
https://iz.ru/1349232/2022-06-14/v-minoborony-rasskazali-o-rasstrelakh-vvsu-za-popytki-slozhit-oruzhie
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Władze obwodu Chersońskiego uznały region bezpowrotnie rosyjskim
źródło: IZ
https://iz.ru/1349221/2022-06-14/vlasti-khersonskoi-oblasti-nazvali-regionbezvozvratno-rossiiskim

W ONZ potępiono ostrzał szpitala. Operacja specjalna 14 czerwca
źródło: IZ
https://iz.ru/1349169/izvestiia/v-oon-osudili-obstrel-roddomaspetcoperatciia-14-iiunia-onlain-transliatciia

Sąd na Ukrainie zakazał działalności partii „Nasi"
źródło: IZ
https://iz.ru/1349225/2022-06-14/sud-na-ukraine-zapretil-deiatelnostpartii-nashi

Były prezydent USA Donald Trump skrytykował śledztwo Kongresu w sprawie
zamieszek na Kapitolu określając je jako „sąd kangura"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-61793128

Liz Truss mówi, że polityka lotów w Rwandzie jest „całkowicie moralna"
źródło:TG
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jun/14/liz-truss-rwanda-flightspolicy-asylum-seekers

J. Bolsonaro mówi, że „coś złego" przytrafiło sie Dom Phillipsowi i Bruno
Pereirze
źródło:TG
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https://www.theguardian.com/world/2022/jun/13/dom-phillips-bruno-pereirabodies-found-brazil

Papież Franciszek wyjaśnił słowa o „szczekaniu NATO”
źródło: PAP
https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1247717,papiez-wyjasnil-slowa-oszczekaniu-nato-uslyszal-od-jednego-z-szefow

Sto lat debaty na temat witaminy D: Czy naprawdę musimy uzupełniać naszą
dietę?
źródło: EP
https://elpais.com/salud-y-bienestar/2022-06-14/cien-anos-de-debate-sobrela-vitamina-d-de-verdad-necesitamos-suplementar-nuestra-dieta.html

13.VI
Wojna na Ukrainie: Rosja zarabia 97 mld dolarów na eksporcie energii od
inwazji
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Rosja zarobiła prawie 100 mld dolarów (82,3 mld funtów) z eksportu ropy i
gazu w ciągu pierwszych 100 dni wojny na Ukrainie-wynika z raportu.
Przychody spadają od marca, ponieważ wiele krajów unikało rosyjskich
dostaw, ale pozostają wysokie-stwierdziło niezależne Centrum Badań nad
energią i czystym powietrzem (CREA).
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-61785111

Wszystkie mosty do kluczowego miasta Ukrainy zniszczone
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-61764008

D. Pieskow nazwał ochronę DNR i LNR głównym celem operacji specjalnej
Federacji Rosyjskiej
źródło: IZ
https://iz.ru/1349055/2022-06-13/peskov-nazval-zashchitu-dnr-i-lnr-glavnoitceliu-spetcoperatcii-rf

Niemcy planują przeznaczyć do 10 mld euro na ratowanie Gazprom Germania
źródło: IZ
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https://iz.ru/1349036/2022-06-13/germaniia-planiruet-vydelit-do-eu10-mlrdna-spasenie-gazprom-germania

T.R. Erdogan ogłosił rozpoczęcie układania gazociągu na dnie Morza Czarnego
źródło: IZ
https://iz.ru/1349022/2022-06-13/erdogan-obiavil-o-nachale-ukladkigazoprovoda-na-dne-chernogo-moria

Protesty w Ekwadorze: rdzenni mieszkańcy palą opony i blokują drogi przez
ceny paliw
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-61786948

Ucieczka z Rwandy zagrożona pomimo utraty dwóch opóźnionych apelacji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jun/13/home-offices-rwandadeportation-plan-faces-two-legal-challenges-tuesday-flight

Hiszpania i południowa Francja dotknięte drugim ekstremalnym upałem w roku
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/13/spain-and-southern-francehit-by-second-extreme-heat-event-of-year

12.VI
Wojna na Ukrainie: były brytyjski żołnierz Jordan Valley zginął w walce
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Rodzina Jordana Gately'ego udostępniła jego zdjęcie z Ukrainy
Były brytyjski żołnierz zginął walcząc dla ukraińskich sił zbrojnychpoinformowała jego rodzina
Jordan Gatley, który opuścił armię brytyjską w marcu i udał się na Ukrainę,
został opisany jako "bohater" przez swojego ojca Deana w hołdzie w mediach
społecznościowych.
Zginął w bitwie o wschodnie miasto Sewerodonetsk, w której w ostatnich
dniach toczyły się intensywne walki.
MSZ twierdzi ,że „wspiera rodzinę Brytyjczyka, który zmarł na Ukrainie".
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-61777224

Przywódcy Unii Europejskiej mają zdecydować jeszcze w tym miesiącu, czy
przyjąć Ukrainę, Mołdawię i Gruzję jako państwa kandydujące do członkostwa
w Unii Europejskiej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61757829

Ukraińcy, którzy uciekli do Gruzji, ujawniają szczegóły Rosyjskich „obozów
filtracyjnych"
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źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/12/ukrainians-who-fled-togeorgia-reveal-details-of-russias-filtration-camps

Finlandia odmówiła przystąpienia do NATO bez Szwecji
źródło: IZ
https://iz.ru/1348707/2022-06-12/finliandiia-otkazalas-prisoediniatsia-knato-bez-shvetcii

R.T. Erdogan stwierdził, że nie można ufać Zachodowi
źródło: IZ
https://iz.ru/1348729/2022-06-12/erdogan-zaiavil-o-nevozmozhnosti-doveriatzapadu

Wybory we Francji: większa liczba kandydatów
Macrona we Francji

Lewicy zagraża większości E.

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61777756

Iran broni uranu: umowa nuklearna z Teheranem znów pod znakiem zapytania
źródło: IZ
https://iz.ru/1348011/kseniia-loginova/iran-otstaivaet-uran-iadernaiasdelka-s-tegeranom-snova-pod-voprosom

Zmiany klimatu większym zagrożeniem niż wojna - Fidżi przekonuję podczas
trwania szczytu bezpieczeństwa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-61774473
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Temperatury w USA osiągnęły rekordowy poziom
źródło: TG
https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/12/us-temperatures-hitrecord-levels-south-west-heatwave

„Jestem na pewno otwarty na krytykę": David Wengrow i kłopoty z
przepisaniem historii ludzkości
źródło: TG
https://www.theguardian.com/science/2022/jun/12/david-wengrow-graeber-dawnof-history-interview

Covid: dziesiątki przypadków Covid związanych z

barem w Pekinie

źródło: BBC, IZ
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-61777304
https://iz.ru/1348736/2022-06-12/v-pekine-obnaruzhili-novyi-ochag-covid-19

11.VI
Rosja rozdaje paszporty w okupowanych miastach Ukrainy
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Wojska rosyjskie w okupowanym Melitopolu w maju

Rosyjskie władze okupacyjne na południu Ukrainy informują, że rozpoczęły
rozdawanie rosyjskich paszportów mieszkańcom dwóch miast-Chersoniu i
Melitopolu.
Ukraina potępia przyznawanie rosyjskiego obywatelstwa dla obywateli na
swoim terytorium jako ”rusyfikację". Prezydent Władimir Putin przyspiesza
procedurę.
Rosyjska agencja informacyjna Tass podaje, że pierwszych 23 mieszkańców
Chersonia dostało rosyjskie paszporty podczas sobotniej uroczystości.

Tass twierdzi, że tysiące osób złożyło o nie wniosek, ale jego twierdzenie
nie może zostać zweryfikowane.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61770997

UE prawdopodobnie przyzna Ukrainie status kandydata do przyłączenia się do
bloku-mówi Ursula von der Leyen
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/11/eu-will-likely-grant-ukrainecandidate-status-to-join-bloc-says-ursula-von-der-leyen
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Rodzina Brytyjczyka skazanego na śmierć przez Rosję wzywa do współpracy
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/11/family-shaun-pinnersentenced-death-russia-call-for-cooperation

Dowiedzieliśmy się o planach O. Scholza, E. Macrona i M. Dragi, aby
odwiedzić Kijów
źródło: IZ
https://iz.ru/1348465/2022-06-11/stalo-izvestno-o-planakh-sholtca-makronai-dragi-posetit-kiev

Siły ukraińskie domagają się uwolnienia ich z Zakładu „Azot" z zakładnikami
Operacja specjalna 11 czerwca.
źródło: IZ
https://iz.ru/1348269/izvestiia/ukrainskaia-armiia-poteriala-okolo-10-tysboitcov-spetcoperatciia-11-iiunia-2022-goda-onlain

W Moskwie pożar pochłonął dwa piętra wieżowca
źródło: IZ
https://iz.ru/1348463/2022-06-11/v-moskve-pozhar-okhvatil-dva-etazhavysotnogo-zhilogo-doma

Już nie Phai Phai: o co świat islamski kłócił się z Indiami
źródło: IZ
https://iz.ru/1347805/nataliia-portiakova/uzhe-ne-pkhai-pkhai-iz-za-chegoislamskii-mir-rassorilsia-s-indiei

POLSKI PORTAL 1-30 czerwiec 2022

58

nr 6 (111)

Chiny ostrzegają, że ogłoszenie niepodległości przez

Tajwanu wywoła wojnę

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-61768875

Marsz dla naszego życia: dziesiątki tysięcy ludzi walczą o zaostrzenie
amerykańskich przepisów dotyczących broni
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-61772039

Kanada rozważa umieszczanie ostrzeżeń na każdym papierosie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-61767386

Anita Włodarczyk: Polski mistrzyni w rzucie młotem będzie miała operację po
tym jak udaremniła kradzież samochodu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/sport/athletics/61768642

10.VI
Wojna na Ukrainie na mapach: śledzenie rosyjskiej inwazji
przez (The Visual Journalism Team) Zespół Dziennikarstwa Wizualnego
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Wschodnie miasta pod silnym ostrzałem
Rosyjscy urzędnicy powiedzieli, że ich siły walczą o „całkowite wyzwolenie"
Donbasu, co odnosi się szeroko do wschodnich regionów Ukrainy, Doniecka i
Ługańska, gdzie separatyści wspierani przez Rosjan posiadali znaczne
terytorium przed inwazją.
Rosja poczyniła powolne, ale znaczące postępy na Wschodzie, a teraz
kontroluje ponad 90% regionu ługańskiego.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682

Kończy nam się amunicja i polegamy na zachodniej broni- informuje Ukraina

POLSKI PORTAL 1-30 czerwiec 2022

60

nr 6 (111)

źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/10/were-almost-out-ofammunition-and-relying-on-western-arms-says-ukraine

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 107 inwazji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/10/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-107-of-the-invasion

Liz Truss rozmawia z Uraińcami o wyrokach śmierci wydanych na Brytyjczyków
za walkę z Rosją
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/10/liz-truss-ukraine-to-discussbritons-death-sentences-fighting-russia

Prezydent Gruzji nie mogła odwiedzić Ukrainy
źródło: IZ
https://iz.ru/1348165/2022-06-10/prezidentu-gruzii-ne-razreshili-posetitukrainu

Czechy udzieliły Ukrainie pomocy wojskowej za €140 mln
źródło: IZ
https://iz.ru/1348158/2022-06-10/chekhiia-okazala-ukraine-voennuiupomoshch-na-eu140-mln

Rosyjskie wojsko uderzyło na lotnisko wojskowe w Dnieprze. Operacja
specjalna na Ukrainie 10 czerwca 2022 roku
źródło: IZ
https://iz.ru/1347431/izvestiia/spetcoperatciia-na-ukraine-10-iiunia-2022goda-onlain-transliatciia
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W. Putin wezwał USA do odbudowy Afganistanu
źródło: IZ
https://iz.ru/1348103/afanasii-lavrinenko/esli-da-kabulu-putin-prizvalssha-zaniatsia-vosstanovleniem-afganistana

W najbliższy wtorek Sąd Najwyższy zezwolił na lot w celu przewiezienia osób
ubiegających się o azyl z Wielkiej Brytanii do Rwandy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-61763818

Prokuratura prosi o dożywocie dla 12 mężczyzn podczas procesu w Paryżu
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/10/paris-attacks-trialprosecutors-ask-for-life-sentences-for-12-men

9.VI
Zbiory w Zaporożu: Ukraina jest głównym eksporterem zboża do Afryki i
Bliskiego Wschodu
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Rosja wysyła zboże z Ukrainy za granicę-twierdzą rosyjscy urzędnicy w
okupowanej południowej Ukrainie.

Twierdzenie-którego BBC nie było w stanie zweryfikować-pojawia się, gdy
ukraińscy urzędnicy oskarżają Rosję o kradzież około 600 tysięcy ton zboża
i eksportowanie jego części.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61736179

Walka o Siewierodonieck zadecyduje o losie wschodniej Ukrainy, mówi W.
Zelenskiy
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/08/ukraine-may-pull-back-insievierodonetsk-russia-war-donbas

Ukraiński dziennikarz konfrontuje rosyjskiego Siergieja Ławrowa z
roszczeniem o kradzież zboża
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/09/ukrainian-journalistconfronts-russias-sergei-lavrov-with-grain-theft-claim
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Wojska FR zniszczyły w Żytomierzu centrum z zagranicznymi najemnikami
źródło: IZ
https://iz.ru/1347238/2022-06-09/vs-rf-unichtozhili-v-zhitomirskoi-oblastitcentr-s-inostrannymi-naemnikami

Sztab DNR poinformował o rozpoczęciu walk o Słowiańsk
źródło: IZ
https://iz.ru/1347220/2022-06-09/shtab-dnr-soobshchil-o-nachale-boev-zaslaviansk

Ukraińscy bojownicy zaminowali teren zakładu „Azot", gdzie może przebywać
300 cywilów. Operacja specjalna 9 czerwca
źródło: IZ
https://iz.ru/1346820/izvestiia/troe-mirnykh-zhitelei-pogibli-za-noch-vdnr-iz-za-obstrelov-so-storony-ukrainskikh-voisk-onlain

Zastąpiona przez McDonald's sieć restauracji wybrała nowe logo
źródło: IZ
https://iz.ru/1347191/2022-06-09/smenivshaia-mcdonalds-set-restoranovvybrala-novyi-logotip

Wściekłość na szefa ONZ ds. praw człowieka za „wybielanie" ujgurskich
represji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/09/fury-at-un-human-rightschief-over-whitewash-of-uyghur-repression

Iran ogłasza uruchomienie nowych wirówek do wzbogacania uranu
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źródło: DS
https://www.spiegel.de/ausland/iran-kuendigt-betrieb-neuer-zentrifugen-zuurananreicherung-an-a-043f6505-f861-4590-965e-e3c853a14d20

Hiszpania: Covid nadal zabija: pięćdziesiąt osób dziennie, coraz więcej
źródło: EP
https://elpais.com/sociedad/2022-06-09/la-covid-sigue-matando-mediocentenar-de-personas-al-dia-cada-vez-mas-ancianas.html

Szanghaj zamknie 2,7 mln. tydzień po złagodzeniu ograniczeń Covid
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/09/shanghai-to-lock-down-27million-a-week-after-easing-covid-restrictions

Brazylijska policja twierdzi, że „Brak dowodów zbrodni" w poszukiwaniu
zaginionego dziennikarza
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/08/dom-phillips-authoritiesbrazil-amazon-arrest-man-missing-journalist

Ujawniła się ogromna skala i wpływ Izraelskich lotów nad Libańskie niebem
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/09/huge-scale-and-impact-ofisraeli-incursions-over-lebanon-skies-revealed-research-overflights

Mikrodrobiny plastiku Znalezione w świeżym antarktycznym śniegu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-61739159
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Zmiany klimatu: nowozelandzki plan opodatkowania beknięć krów i owiec
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-61741352

8.VI
Wojna na Ukrainie: Angela Merkel broni swojej wypowiedzi w sprawie W.
Putina

Pani Merkel uczestniczy we wtorkowym wywiadzie w Berliner Ensemble

Była kanclerz Niemiec Angela Merkel w swoim pierwszym ważnym wywiadzie od
odejścia z urzędu broniła swoich wypowiedzi na temat kontaktów z Władimirem
Putinem.
Powiedziała, że „nie ma za co przepraszać " za swoją odpowiedź na aneksję
Krymu przez Rosję od Ukrainy w 2014 roku, kiedy poparła sankcje. Broniła
też swojego sprzeciwu wobec przystąpienia Ukrainy do Nato.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61727450
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Norwegia dostarcza Ukrainie 22 haubice
źródło: DS
https://www.spiegel.de/ausland/norwegen-liefert-22-panzerhaubitzen-an-dieukraine-a-832f93da-e1ed-4637-b17d-7e8308179bd8

Schwytani żołnierze huty Mariupol wysłani do Rosji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-61726733

Mariupol: ciała obrońców Azowstalu przybywają do Kijowa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61723282

Rosyjski atak na Siewierodonieck zdwojony po kontrataku strony ukraińskiej
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/07/russian-assault-onsievierodonetsk-redoubled-after-counterattack

Wyczerpani rosyjscy bojownicy skarżą się na warunki we wschodniej Ukrainie
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/07/exhausted-russian-fighterscomplain-of-conditions-in-eastern-ukraine
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Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 105 inwazji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/08/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-105-of-the-invasion

Kongijski student walczy z prorosyjskimi separatystami na Ukrainie
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/08/the-congolese-studentfighting-with-pro-russia-separatists-in-ukraine

Prorosyjscy urzędnicy otwierają proces przeciwko Brytyjczykom wziętym do
niewoli walczącym na Ukrainie
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/07/pro-russia-officials-opentrial-against-britons-captured-fighting-in-ukraine

M.Zacharowa oceniła słowa Macrona o niedopuszczalności „upokorzenia" Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/1346790/2022-06-08/zakharova-otcenila-slova-makrona-onedopustimosti-unizheniia-rossii

Duma Państwowa przyjęła w I czytaniu projekt ustawy o połączeniu PFR i FSF
źródło: IZ
https://iz.ru/1346788/2022-06-08/gosduma-priniala-v-i-chtenii-zakonoproektob-obedinenii-pfr-i-fss
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Ukraińscy bojownicy otworzyli ogień artyleryjski w centrum Doniecka.
Operacja specjalna 8 czerwca
źródło: IZ
https://iz.ru/1346553/izvestiia/soiuznye-voiska-poshli-v-nastuplenie-naslavianskom-napravlenii-onlain-spetcoperatcii-8-iiunia

Na Kremlu wskazano na potrzebę zmiany sankcji za dostawy zboża Federacji
Rosyjskiej na rynki
źródło: IZ
https://iz.ru/1346706/2022-06-08/v-kremle-ukazali-na-neobkhodimost-otmenysanktcii-dlia-postavki-zerna-rf-na-rynki

Jedna osoba zginęła po wjechaniu samochodem w tłum w Berlinie
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/08/car-driven-into-crowd-berlin

Brytyjski premier pokonuje wewnętrzny ruch przeciwko niemu, ale nie
gwarantuje jego ciągłości
źródło: EP
https://elpais.com/opinion/2022-06-08/boris-johnson-sobrevive.html

1 czerwiec (środa) – 7 czerwiec (wtorek) 2022

7.VI
Wojna na Ukrainie: UE obwinia Rosję za kryzys żywnościowy
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Rosyjski ambasador ONZ Wasilij Nebenzyj wyszedł z posiedzenia Rady
Bezpieczeństwa ONZ

Rosyjski ambasador ONZ wyszedł z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ po
tym, jak przewodniczący Rady Europejskiej obwinił inwazję Rosji na Ukrainę
o spowodowanie globalnego kryzysu żywnościowego.

Charles Michel powiedział, że Rosja używa zapasów żywności jako „ukrytego
pocisku " przeciwko rozwijającemu się światu, zmuszając ludzi do biedy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61714234

Co jeśli Hiszpania wyśle niemieckie czołgi na Ukrainie?
źródło: DS
https://www.spiegel.de/ausland/news-boris-johnson-angela-merkel-wolodymyrselenskyj-9-euro-ticket-a-34789b1e-2294-45f8-b87d-961955191905

Ostatnia godzina wojny na Ukrainie na żywo / W. Zelensky twierdzi, że jego
wojska walczą pomimo „zaciętych walk" w Siewierodoniecku
źródło: EP
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https://elpais.com/internacional/2022-06-07/ultima-hora-en-ucranianoticias-de-la-guerra-hoy-en-directo.html

Rosja skupiona na bitwie o Sewerodonetsk-Ukraina
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-61701807

Jaką broń daje Ukrainie Wielka Brytania?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61482305

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 104 inwazji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/07/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-104-of-the-invasion

Warszawa opowiedziała się za sankcjami wobec wszystkich nośników energii i
banków w Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/1346238/2022-06-07/varshava-vystupila-za-sanktcii-protivvsekh-energonositelei-rf-i-bankov

Siewierodonieck jest chroniony przed ukraińskimi bojownikami. Specjalna
Operacja 7 czerwca
źródło: IZ
https://iz.ru/1345659/izvestiia/severodonetck-zachishchen-ot-ukrainskikhboevikov-onlain-spetcoperatcii-7-iiunia
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Epidemia Polio w Pakistanie pogarsza się. ósme dziecko zostało
sparaliżowane
źródło: TG
https://www.theguardian.com/global-development/2022/jun/07/polio-outbreakin-pakistan-worsens-as-eighth-child-reported-paralysed

6.VI
Wojna na Ukrainie: kolejny rosyjski generał zabity przez ukraińskie siłypodają raporty

Rosyjskie media państwowe potwierdziły śmierć jednego z czołowych
moskiewskich generałów podczas ciężkich walk we wschodnim rejonie Donbasu
na Ukrainie.
Generał dywizji Roman Kutuzow zginął prowadząc atak na ukraińską osadę w
regionie-poinformował reporter z państwowej agencji Rossiya 1.
Aleksander Sladkow powiedział, że gen. Kutuzow dowodził oddziałami z
samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej.
Ministerstwo Obrony Rosji nie skomentowało doniesień.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61702862
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Severodonetsk - Ukraińskim miastem gdzie trwają najcięższe walki
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-61701807

Mieszkańcy RPA potępili irlandzkie linie lotnicze Ryanair za zmuszenie ich
do zdawania testu w języku Afrikaans podczas lotów w Wielkiej Brytanii,
nazywając to dyskryminacją
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-61703174

Korea Południowa i USA wystrzeliły pociski jako ostrzeżenia dla Korei
Północnej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-61701465

Atak na kościół w Nigerii: Napastnicy zabili katolików w Ondo
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-61697409

Boris Johnson w poniedziałek zostanie poddany głosowaniu w sprawie
wewnętrzemu wotum nieufności w związku ze skandalem z „partigate".
Konserwatywni posłowie zbierają podpisy niezbędne do głosowania. Negatywne
głosowanie pociągnie za sobą natychmiastowe odejście premiera Wielkiej
Brytanii
źródło: EP, DS.
https://elpais.com/internacional/2022-06-06/boris-johnson-se-sometera-estelunes-a-un-voto-de-censura-interna-por-el-escandalo-del-partygate.html
https://www.spiegel.de/ausland/partygate-affaere-misstrauensvotum-gegenboris-johnson-in-konservativer-partei-a-f944539a-5b7a-44de-a457dd50a38fd095
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„Potrzebujemy czegoś prawdziwego" -rosyjski działacz klimatyczny
przeciwstawia się wojnie Putina
źródło: TG
https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/06/russian-climateactivist-arshak-makichyant-putins-war

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 103 inwazji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/06/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-103-of-the-invasion

S. Ławrow skomentował dostawy Kijowa rakiet dalekiego zasięgu
źródło: IZ
https://iz.ru/1345593/2022-06-06/lavrov-prokommentiroval-postavki-kievudalnoboinykh-raket

Dobre zboże: Ankara i Moskwa zapewnią korytarz dla zbóż z Odessy
źródło: IZ
https://iz.ru/1344680/robert-lanskii/khoroshii-zlak-ankara-i-moskvaobespechat-koridor-dlia-zerna-iz-odessy

Ukraińscy neonaziści uderzyli na Obwód Kurski. Wojskowa operacja specjalna
na Ukrainie 6 czerwca
źródło: IZ
https://iz.ru/1345135/izvestiia/voennaia-spetcoperatciia-na-ukraine-6iiunia-2022-goda-onlain-transliatciia

„W sprawie sankcji Serbia pozostaje na swoim zasadniczym stanowisku"
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Ambasador Rosji w Republice Aleksandr Bosan-Kharchenko - o tym, dlaczego
Belgrad, dzieląc stanowisko krajów zachodnich na Ukrainie, nie dołącza do
presji gospodarczej na Rosję
źródło: IZ
https://iz.ru/1345155/ekaterina-postnikova/po-sanktciiam-serbiia-ostaetsiana-svoei-printcipialnoi-pozitcii

5.VI
Ukraina: wybuchy wstrząsają Kijowem, walki trwają na wschodzie

Kolumny ciemnego dymu wzniosły się w niedzielę nad panoramą Kijowa
Kilka wybuchów wstrząsnęło częścią Kijowa wcześnie w niedzielę w pierwszym
od tygodni ataku na stolicę Ukrainy.
Rosja twierdzi, że celowała w miejsce magazynowania czołgów dostarczonych
przez Europę, ale Ukraina twierdzi, że rakiety trafiły w Zakład Naprawy
pociągów, w którym nie przetrzymywano czołgów.
Po ataku nad miastem widoczne były kolumny czarnego dymu, co najmniej jedna
osoba została ranna.
Kijów został w ostatnich miesiącach w dużej mierze oszczędzony, ponieważ
siły rosyjskie koncentrują ataki na Donbas we wschodniej Ukrainie.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61695244
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Małpia ospa: przypadki poza Afryką wzrosły do 780 w ciągu trzech tygodni
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-61696974

Nigeryjski atak na Kościół Owo: Napastnicy zabijają katolickich wyznawców w
Ondo
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-61697409

Lek na cukrzycę prowadzi do znacznej utraty wagi u osób z otyłościąwskazują badania
źródło: TG
https://www.theguardian.com/science/2022/jun/05/diabetes-drug-tirzepatideleads-to-notable-weight-loss-in-people-with-obesity-study

„Strach rośnie": Hindusi uciekają z Kaszmiru
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/05/fear-is-increasing-hindusflee-kashmir-amid-spate-of-targeted-killings

Ukraińscy bojownicy zdobyli w Kramatorsku biuro i jego wyposażenie należące
do ONZ
źródło: IZ
https://iz.ru/1345176/2022-06-05/ukrainskie-boeviki-zakhvatili-vkramatorske-ofis-i-mashiny-oon

Trzy kraje europejskie zamknęły niebo dla samolotu szefa MSZ Rosji Ławrowa
źródło: IZ
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https://iz.ru/1345258/2022-06-05/tri-evropeiskikh-strany-zakryli-nebo-dliasamoleta-glavy-mid-rf-lavrova

T. R. Erdogan nazwał paniką kryzys migracyjny w Europie
źródło: IZ
https://iz.ru/1345244/2022-06-05/erdogan-nazval-panikoi-migratcionnyikrizis-v-evrope

Ukraińscy bojownicy przejęli Biuro ONZ w Kramatorsku. Operacja specjalna na
Ukrainie, 5 czerwca
źródło: IZ
https://iz.ru/1345105/izvestiia/donetck-podvergsia-artobstreluspetcoperatciia-na-ukraine-5-iiunia-transliatciia

Grad ognia: wojska ukraińskie ostrzelały centrum Doniecka
W wyniku zmasowanych ataków artyleryjskich zginęło pięć osób, 20 zostało
rannych
źródło: IZ
https://iz.ru/1345042/gallery/posledstviia-obstrela-donetcka#show-photo2=0

4.VI
Ukraina wściekła. Macron mówi: „nie upokarzaj Rosji"
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E.Macron powiedział francuskim mediom regionalnym, że przywódca Rosji
„odizolował się”
Minister spraw zagranicznych Ukrainy zaatakował prezydenta Francji
Emmanuela Macrona po tym, jak powiedział, że ważne jest, aby Rosja nie
została upokorzona przez inwazję.
E. Macron powiedział, że ważne jest, aby prezydent Władimir Putin miał
wyjście z tego, co nazwał „podstawowym błędem".
Ale Dmytro Kuleba powiedział, że sojusznicy powinni „lepiej skupić się na
tym, jak postawić Rosję na swoim miejscu", ponieważ „upokorza się".
E. Macron wielokrotnie rozmawiał telefonicznie z Putinem w celu
pośredniczenia w zawieszeniu broni i negocjacjach.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61691816

Ponad 100 dni po wybuchu wojny Ukraina jest podzielona na dwie części:
Reporter Spiegla Tore Schroeder w Kijowie spędza niemal normalne codzienne
życie, a w Charkowie natomiast Christian Ash znajduje się kiedy ogłoszono
tam stan wyjątkowy
źródło: DS
https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-krieg-spiegel-reporter-berichtenaus-kiew-und-charkiw-a-7fff93bd-0321-4a6f-a830-aa7d349d63c7
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Energetyczne mini imperium: ile gazu potrzeba, aby spełnić ambicje Polski.
W obecnej sytuacji Warszawa widzi dla siebie nie tylko wyzwanie, ale także
„okno możliwości"
źródło: IZ
https://iz.ru/1344431/aleksei-vinogradov/energeticheskaia-mini-imperiiaskolko-gaza-nuzhno-polshe-dlia-udovletvoreniia-ambitcii

Tiananmen: w Hong Kongu w rocznicę masakry zatrzymano sześć osób
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-61690523

Peter Navarro: były doradca Trumpa oskarżony o obrazę Kongresu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-61687874

French Open: Iga Świątek pokonała Coco Gauff w finale w Paryżu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/sport/tennis/61689560

Podejrzany o zabójstwo Aleksandra Litwinienki
Covid

zabójstwo zmarł z powodu

źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/04/alexander-litvinenkoassassination-suspect-dies-of-covid-dmitry-kovtun

https://elpais.com/espana/elecciones-andalucia/2022-06-04/andalucia-pierdeel-miedo-a-la-derecha.html
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3.VI
Katastrofa kolejowa w Bawarii: co najmniej cztery osoby zginęły w wypadku
na niemieckiej kolei

Co najmniej cztery osoby zginęły, a około 30 zostało rannych w wyniku
wykolejenia pociągu w południowo-wschodniej Bawarii w Niemczech-informuje
policja.
Pociąg, który wiózł wielu studentów, jechał do Monachium, gdy trzy wagony
zjechały z torów w pobliżu Garmisch-Partenkirchen. Nie wiadomo, co
spowodowało wypadek - powiedział rzecznik policji.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61684048

100 dni wojny na Ukrainie
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p0cbsh7p

Wojska rosyjskie ostrzeliwują Donbas, gdy wojna na Ukrainie wkracza w setny
dzień
źródło: TG
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https://www.theguardian.com/world/2022/jun/03/russian-troops-pound-donbasregion-as-ukraine-war-enters-100th-day

W. Putin udzielił pierwszego wywiadu od początku operacji specjalnej
źródło: IZ
https://iz.ru/1344722/2022-06-03/putin-dal-pervoe-interviu-s-nachalaspetcoperatcii-glavnoe

W. Putin wymienił pięć sposobów wywozu zboża z Ukrainy
źródło: IZ
https://iz.ru/1344687/2022-06-03/putin-nazval-piat-sposobov-vyvoza-zernaiz-ukrainy

J. Biden domaga się od Senatu zakazu sprzedaży broni szturmowej
źródło: EP
https://elpais.com/internacional/2022-06-03/biden-exige-al-senado-queprohiba-las-armas-de-asalto.html?rel=buscador_noticias

Założyciel Yandex rezygnuje ze stanowiska dyrektora generalnego z powodu
sankcji. Specialna Operacja 3 czerwca
źródło: IZ
https://iz.ru/1343926/izvestiia/voennaia-spetcoperatciia-na-ukraine-3iiunia-onlain-transliatciia

NIEMCY: Liczba prywatnych bankructw spada, ale wkrótce może gwałtownie
wzrosnąć
źródło: DS
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https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/auskunftei-crif-zahl-derverbraucherinsolvenzen-sinkt-und-koennte-bald-hochschnellen-a-e9600b5b9f1e-498e-a93c-962259ef52ee

Elon Musk szuka 10% redukcji zatrudnienia w Tesli za „super złe przeczucia"
dotyczące gospodarki
źródło: TG
https://www.theguardian.com/technology/2022/jun/03/elon-musk-job-cutstesla-super-bad-feeling-economy-hiring-freeze

Gauff kontra Swiatek
Amerykanka rzuca wyzwanie Polce podczas finału w najbliższą sobotę
źródło: EP
https://elpais.com/deportes/2022-06-03/la-ascension-de-gauff-contra-latirania-de-swiatek.html

Opony samochodowe wytwarzają znacznie więcej zanieczyszczeń cząsteczkowych
niż spalin - pokazują testy
źródło: TG
https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/03/car-tyres-produce-moreparticle-pollution-than-exhausts-tests-show

2.VI
Wojna na Ukrainie: W. Zelensky mówi, że Rosja kontroluje jedną piątą
terytorium Ukrainy
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Rosyjski żołnierz w Mariupolu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelensky mówi, że rosyjskie siły zajęły 20%
terytorium jego kraju, ponieważ Inwazja Moskwy zbliża się do 100 dnia.
Zwracając się do prawodawców w Luksemburgu, dodał, że linia frontu rozciąga
się na ponad 1000 km (621 Mil).
„Wszystkie gotowe do walki Rosyjskie formacje wojskowe są zaangażowane w tę
agresję" - powiedział parlamentarzystom za pośrednictwem zdalnego
połączenia .
Siły rosyjskie zintensyfikowały ataki na miasto Sewerodonetsk we wschodnim
rejonie Donbasu.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61675915

Broń wysłana na Ukrainę trafi w ręce przestępców-mówi szef Interpolu
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/02/ukraine-weapons-end-upcriminal-hands-says-interpol-chief-jurgen-stock

Pięć największych błędów w wojnie ukraińskiej
źródło: DS
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https://www.spiegel.de/politik/deutschland/100-tage-krieg-die-fuenfgroessten-irrtuemer-im-ukraine-krieg-a-2c5882f0-842f-4313-b302-3f802194ff57

W. Nebenza nazwał zbrodnią wojenną dostarczanie na Ukrainę zachodniej broni
źródło: IZ
https://iz.ru/1344019/2022-06-02/nebenzia-nazval-voennym-prestupleniemnakachivanie-ukrainy-zapadnym-oruzhiem

Wojska rosyjskie zniszczyły setki zagranicznych najemników na Ukrainie.
Relacja specjalna 2 czerwca
źródło: IZ
https://iz.ru/1343194/izvestiia/voennaia-spetcoperatciia-na-ukraine-2iiunia-onlain-transliatciia

Turcja rozpoczęła operację wojskową w północnej Syrii
źródło: IZ
https://iz.ru/1343954/elnar-bainazarov/v-aktivnom-poiase-turtciia-nachalavoennuiu-operatciiu-na-severe-sirii

Turcja będzie odtąd znana jako Türkiy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61671913

Salwador oskarżony o "masowe" łamanie praw człowieka. 2% dorosłych w
więzieniu
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/02/el-salvador-human-rightsviolations-bukele-amnesty
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300 celów do realizacji i miliardy funduszy unijnych dla Polski
źródło: DS
https://www.spiegel.de/ausland/warum-polen-jetzt-doch-milliarden-an-eugeldern-erhaelt-a-81a5e010-4595-4a7f-8fbc-691055349b91

Jak decyzja OPEC o zwiększeniu produkcji wpłynie na rynek?
źródło: IZ
https://iz.ru/1343935/valerii-voronov/otpravnaia-bochka-kak-reshenie-opeknarastit-dobychu-povliiaet-na-rynok

Bezrobocie po raz pierwszy spadło z trzech milionów od 2008 r. Po
zmniejszeniu o 100 000 w maju
źródło: EP
https://elpais.com/economia/2022-06-02/el-paro-baja-por-primera-vez-de-lostres-millones-desde-2008-tras-reducirse-en-100000-personas-en-mayo.html

Globalne ocieplenie powoduje, że Alpy zmieniają kolor z białego na zielony
- jak wynika z badań
źródło: TG
https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/02/global-heating-isturning-white-alps-green-study-finds

1.VI
Wojna na Ukrainie: USA wyślą rakiety o dłuższym zasięgu w najnowszym
pakiecie pomocy
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Urzędnik Białego Domu powiedział, że broń będzie zawierać system rakiet
artyleryjskich średniego zasięgu o wysokiej mobilności (HIMARS)
USA wyślą Ukrainie bardziej zaawansowane systemy rakietowe, które pomogą
jej się bronić-zapowiedział prezydent Biden.
Broń, od dawna żądana przez Ukrainę, ma pomóc jej precyzyjniej atakować
siły wroga z większej odległości.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-61655577

100 dni wojny na Ukrainie: jak rozwinął się konflikt ?
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2022/jun/01/100-days-ofwar-in-ukraine-how-the-conflict-has-developed

Gubernator Ługańska mówi, że Rosja kontroluje teraz 70% Siewierodoniecka
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/01/luhansk-governor-says-russianow-controls-70-of-sievierodonetsk
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W. Zelensky przedstawił codzienne straty armii ukraińskiej na Donbasie
źródło: EA
https://eadaily.com/ru/news/2022/06/01/zelenskiy-ozvuchil-ezhednevnyepoteri-ukrainskoy-armii-nadonbasse?utm_source=smi2&utm_term=421fd274eed94a15203fe29910b8084e&utm_cont
ent=90399

Kreml ocenił ewentualne przyłączenie LDPR i terenów wyzwolonych do
Federacji Rosyjskiej
źródło: IZ
https://iz.ru/1343205/2022-06-01/v-kremle-otcenili-vozmozhnoeprisoedinenie-ldnr-i-khersonskoi-oblasti-k-rossii

Ukraińcy opuszczają ośrodek dla uchodźców w Bułgarii z powodu złych
warunków
źródło: IZ
https://iz.ru/1343279/2022-06-01/ukraintcy-pokidaiut-tcentr-dliabezhentcev-v-bolgarii-iz-za-plokhikh-uslovii

M. Zacharowa nazwała nikczemnymi sprzeciw UE w sprawie przyznania Ukrainie
statusu kandydata
źródło: IZ
https://iz.ru/1343286/2022-06-01/zakharova-nazvala-podlymi-vozrazheniia-eso-predostavlenii-ukraine-statusa-kandidata

W Danii odbędzie się referendum w sprawie zezwolenie duńskim żołnierzom na
uczestniczenie w militarnych operacjach UE
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-61644663
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Rozpacz nad deportacją w Rwandzie prowadzącą do prób samobójczych-mówią
brytyjskie organizacje charytatywne
źródło: TG
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jun/01/suicide-attempts-amongthose-facing-rwanda-offshoring-uk-charities-warn

Szanghaj zakończył całkowity lockdown trwający dwa miesiące
źródło: EP
https://elpais.com/sociedad/2022-06-01/shanghai-pone-fin-a-dos-meses-deconfinamiento-radical.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-61655297

Australia doświadcza silnej fali grypy
źródło: DS
https://www.spiegel.de/wissenschaft/grippe-schwere-influenzawelle-inaustralien-nach-corona-lockerungen-a-f9ace16b-0794-4c16-8eba-9338ebab06a3

Największa na świecie roślina odkryta u wybrzeży Australii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-61655327
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