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W numerze: 

W numerze: 

47    USA : Zmarł były prezydent G. Bush, miał 94 lata 

46    Protesty we Francji w związku z podniesieniem cen paliwa 

42    Sir D. Attenborough: Zmiana klimatu jest „naszym największym 

zagrożeniem" 

39    W Radzie FR powiązano zerwanie umowy o przyjaźni z wyborami 

na Ukrainie  

38    Areszt.w Huawei: Chiny domagają się zwolnienia Meng Wanzhou 

36    FRANCJA: Protesty „Żółtych kamizelek"  - w Paryżu policja 

zatrzymała kilkaset osób 

32    Protest żółtych kamizelek: E. Macron obiecuje wzrost płac 

30    T. May jedzie do Brukseli aby rozmawiać o Brexicie 

26    ROSJA: Na Kremlu skomentowano utworzenie autokefalicznej   

cerkwi na Ukrainie 

22    Wojna w Jemenie: Po walkach w mieście Hudaydah zaczyna                                                               

obowiązywać zawieszenie broni 
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19    Japonia „zamierza opuścić Komisję Wielorybnictwa aby    

powrócić do polowań" 

16    Amerykański rząd częściowo nie funkcjonuje w związku  

      ze sporem dotyczącym budowy muru 

14    Tsunami w Indonezji 

9     Wulkan Etna: Trzęsienie ziemi o sile 4,8 w skali Richtera  

5     Egipska policja w ataku „zabiła 40 bojowników"  

3     New Horizons: NASA czeka na sygnał sondy  

29 grudzień (sobota)  –  31 grudzień (poniedziałek) 2018 

31.XII 

Rosyjska agencja bezpieczeństwa aresztuje „amerykańskiego szpiega w 

Moskwie" 

 

 

Rosyjska FSB poinformowała, że aresztowano obywatela USA „złapanego na 

szpiegowaniu" w Moskwie 
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Podano jego personalia jako Paul Whelan informując, że został aresztowany w 

Moskwie 28 grudnia i oskarżony o „szpiegostwo". 

 

FSB nie podała dodatkowych informacji. agencja Reuters informuje, że 

departament stanu USA zażądał aby aresztowanemu umożliwiono kontakt z 

konsulatem amerykańskim w Moskwie. Stany Zjednoczone nie potwierdziły jego 

nazwiska, ale poinformowały, że oficjalnie zostały powiadomione o 

aresztowaniu.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46720262 

  

 

 

 

ROSJA: W Duma państwowej skomentowano zatrzymanie obywatela USA za 

szpiegostwo 

źródło: IZ 

https://iz.ru/830147/2018-12-31/v-gosdume-prokommentirovali-zaderzhanie-

grazhdanina-ssha-za-shpionazh 

  

 

Konflikt w Syrii: „D. Trump spowalnia wycofywanie żołnierzy amerykańskich" 

informuje L. Graham 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46718397 

 

 

 

Pierwszy kandydat na prezydenta Ukrainy złożył dokumenty w Centralnym 

Komitecie Wyborczym 

źródło: IZ 

https://iz.ru/830095/2018-12-31/pervyi-kandidat-v-prezidenty-ukrainy-podal-

dokumenty-v-tcik 

  

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46720262
https://iz.ru/830147/2018-12-31/v-gosdume-prokommentirovali-zaderzhanie-grazhdanina-ssha-za-shpionazh
https://iz.ru/830147/2018-12-31/v-gosdume-prokommentirovali-zaderzhanie-grazhdanina-ssha-za-shpionazh
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46718397
https://iz.ru/830095/2018-12-31/pervyi-kandidat-v-prezidenty-ukrainy-podal-dokumenty-v-tcik
https://iz.ru/830095/2018-12-31/pervyi-kandidat-v-prezidenty-ukrainy-podal-dokumenty-v-tcik
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Czas pobytu w Rosji dla mieszkańców Donbasu zwiększono do 180 dni 

źródło: IZ 

https://iz.ru/830156/2018-12-31/srok-prebyvaniia-v-rossii-dlia-zhitelei-

donbassa-uvelichili-do-180-dnei 

 

 

30.XII 

New Horizons: NASA czeka na sygnał sondy, która dotarła do Ultima Thule 

 

 

Amerykańska agencja kosmiczna czeka na sygnał z sondy, który ma 

potwierdzić, że dotarła ona w pobliże Ultima  

Statek powinien przemknąć koło 30 km obiektu we wtorek dostarczając zdjęć 

oraz innych naukowych pomiarów. 

W odległości 6,5 miliarda kilometrów od Ziemi spotkanie sondy z Ultima 

Thule jest najdalszym jak dotąd badaniem obiektu w systemie słonecznym. 

Wiadomość z sondy powinna być odebrana przez NASA około 15:30 czasu 

Greenich. Należy się spodziewać, że w tym momencie kontrolery New Horizons 

są sprawne oraz jej pamięć została zapełniona danymi z badania. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-46699737 

 

https://iz.ru/830156/2018-12-31/srok-prebyvaniia-v-rossii-dlia-zhitelei-donbassa-uvelichili-do-180-dnei
https://iz.ru/830156/2018-12-31/srok-prebyvaniia-v-rossii-dlia-zhitelei-donbassa-uvelichili-do-180-dnei
https://www.bbc.com/news/science-environment-46699737
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Wybory w Bangladeszu: opozycja domaga się powtórzenia głosowania 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-46716605 

 

Do Brexitu dojdzie na 50% jeśli plan T. May zostanie odrzucony mówi Liam 

Fox 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/uk-politics-46713498 

 

 

29.XII 

Egipska policja w ataku „zabiła 40 bojowników" po tym jak celem stał się 

autobus turystyczny 

 

 

Atak policji nastąpił po tym jak w pobliżu autobusu opodal piramid w Gizie 

zdetonowano bombę 

w wyniku akcji w niedzielę rano  policji zabito „40 terrorystów" w Gizie i 

Północnym Synaju podano w oświadczeniu ministerstwa. 

https://www.bbc.com/news/world-asia-46716605
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46713498
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W dalszej części poinformowano, że bojownicy planowali serię ataków na 

obiekty turystyczne, kościoły oraz personel wojskowy. 

Akcja policji był następstwem piątkowego ataku na autobus w Gizie  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-46708695 

  

 

BBC  poskarżyła się władzom rosyjskim z powodu wycieku danych swoich 

pracowników zatrudnionych w Moskwie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/829774/2018-12-30/bi-bi-si-pozhalovalas-v-mid-iz-za-utechki-

dannykh-sotrudnikov-v-rossii 

  

 

 

RPA: Protestujący zajęli jedną z najbardziej znanych plaż w Cape Town po 

tym jak strażnicy prywatnej firmy nakazali opuścić miejsce czarnoskórym 

gościom 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-46709435 

 

 

 

Twórca programu Android kończy produkcje smartfonów 

źródło: IZ 

https://iz.ru/829778/2018-12-30/sozdatel-android-svorachivaet-proizvodstvo-

smartfonov 

 

 

 

22 grudzień (sobota)  –  28 grudzień (piątek) 2018 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-46708695
https://iz.ru/829774/2018-12-30/bi-bi-si-pozhalovalas-v-mid-iz-za-utechki-dannykh-sotrudnikov-v-rossii
https://iz.ru/829774/2018-12-30/bi-bi-si-pozhalovalas-v-mid-iz-za-utechki-dannykh-sotrudnikov-v-rossii
https://www.bbc.com/news/world-africa-46709435
https://iz.ru/829778/2018-12-30/sozdatel-android-svorachivaet-proizvodstvo-smartfonov
https://iz.ru/829778/2018-12-30/sozdatel-android-svorachivaet-proizvodstvo-smartfonov
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28.XII 

USA: D. Trump grozi zamknięciem granicy z Meksykiem w związku z żądaniem 

przeznaczenia środków na budowę muru 

Imigranci z Hondurasu próbowali wejść nielegalnie na terytorium stanów 

Zjednoczonych w środę przeskakując ogrodzenie dzielące obie granice 

„Albo zbudujemy (skończymy) mur albo zamkniemy granicę” napisał na 

Tweeterze amerykański prezydent po trwającym już prawie tydzień impasie w 

związku zuchwaleniem budżetu federalnego. 

Potwierdzenie groźby zamknięcia granicy jest realne, Biały Dom 

poinformował, że negocjacje z Kongresem są wstrzymane. 

Brak porozumienia spowodował częściowy paraliż pracy amerykańskiego rządu. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46703535 

  

W Niemczech poinformowano o  „panice w USA" z powodu prób „Awangardy" 

źródło: IZ, DIE WELT 

https://iz.ru/829346/2018-12-28/v-germanii-rasskazali-o-panike-v-ssha-iz-

za-ispytanii-avangarda 

https://www.welt.de/wirtschaft/article186145516/Putins-neue-

Hyperschallwaffe-Warum-sie-so-gefaehrlich-ist.html 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46703535
https://iz.ru/829346/2018-12-28/v-germanii-rasskazali-o-panike-v-ssha-iz-za-ispytanii-avangarda
https://iz.ru/829346/2018-12-28/v-germanii-rasskazali-o-panike-v-ssha-iz-za-ispytanii-avangarda
https://www.welt.de/wirtschaft/article186145516/Putins-neue-Hyperschallwaffe-Warum-sie-so-gefaehrlich-ist.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article186145516/Putins-neue-Hyperschallwaffe-Warum-sie-so-gefaehrlich-ist.html
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Wielka Brytania: Ministerstwo spraw wewnętrznych mówi o poważnym incydencie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-46705128 

 

 

 

27.XII 

Huawei: „Głębokie zaniepokojenie" w związku z rolą firmy w unowocześnianiu 

systemu 5G 

 

 

Minister obrony Wielkiej Brytanii poinformował, że ma „bardzo głębokie 

obawy" w związku z zaangażowaniem chińskiej firmy w rozbudowę angielskiej 

sieci telefonii komórkowej 

Komentarze Gavina Williamsona, które pojawiły się w gazecie Times zostały 

opublikowane po tym jak kilka krajów ograniczyło wykorzystanie produktów 

firmy Huawei w sieciach 5G ze względu na kwestie dotyczące bezpieczeństwa 

https://www.bbc.com/news/uk-46705128
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MI6 poinformowało, że ostatnio Wilka Brytania podejmowała decyzje w związku 

z posiadaniem przez Chiny dostępu do technologii. 

Zdaniem Wielkiej Brytanii Chiny stoją za atakami hakerskimi na tajemnice 

handlowe. Huawei zaprzecza, że ma to jakikolwiek związek z Chinami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-46690627  

 

Ankara obiecała nie dopuszczać USA do analizowania kompleksów rakietowych 

z- 400 po tym jak dostanie je od Rosji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/828587/2018-12-27/ankara-poobeshchala-ne-podpuskat-ssha-k-

izucheniiu-s-400 

 

 

 

W Ługańskiej Republice Ludowej pokazali mapy Sił Zbrojnych Ukrainy z planem 

natarcia na Donbas 

źródło: IZ 

https://iz.ru/828574/2018-12-27/v-lnr-pokazali-karty-vsu-s-planom-

nastupleniia-v-donbasse 

 

26.XII 

Wulkan Etna: Trzęsienie ziemi o sile 4,8 w skali Richtera nawiedziło 

Sycylię 

 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-46690627
https://iz.ru/828587/2018-12-27/ankara-poobeshchala-ne-podpuskat-ssha-k-izucheniiu-s-400
https://iz.ru/828587/2018-12-27/ankara-poobeshchala-ne-podpuskat-ssha-k-izucheniiu-s-400
https://iz.ru/828574/2018-12-27/v-lnr-pokazali-karty-vsu-s-planom-nastupleniia-v-donbasse
https://iz.ru/828574/2018-12-27/v-lnr-pokazali-karty-vsu-s-planom-nastupleniia-v-donbasse
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Trzęsienie ziemi o sile 4,8 stopni dotknęło Sycylię w pobliżu najbardziej 

aktywnego wulkanu w Europie Etny powodując obrażenia u co najmniej 28 osób 

informują władze Włoch 

10 osób została hospitalizowanych na skutek lekkich obrażeń spowodowanych 

przez spadający gruz.  

Niektóre budynki zostały zniszczone podczas trwania kilkudziesięciu 

wstrząsów po wybuchu Etny w poniedziałek 

Popiół wulkaniczny pokrył pobliskie wioski a lotnisko w Katanii musiało 

przerwać tymczasowo odprawianie samolotów. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46683091 

  

 

 

 

Wybory prezydenckie w Afganistanie zostaną przesunięte o trzy miesiące 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-46686862 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46683091
https://www.bbc.com/news/world-asia-46686862
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Japonia wznowi poławianie wielorybów w lipcu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-46682976 

  

 

Ratunek dla chłopców w zalanej jaskini w Tajlandii: Co wydarzyło się potem? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-46538252 

 

 

25.XII 

Podczas przemówienia w czasie Świąt Bożego Narodzenia papież Franciszek 

nawołuje do pokoju 

 

 

23 grudnia w Damaszku zebrali się chrześcijanie aby oglądać zapalenie 

choinki bożonarodzeniowej 

Papież w swoim rocznym apelu w czasie Świąt Bożego Narodzenia apeluje o 

pokój w miejscach konfliktów zbrojnych w tym w Jemenie i Syrii 

https://www.bbc.com/news/world-asia-46682976
https://www.bbc.com/news/world-asia-46538252
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Oba kraje są ogarnięte wojną domową prze wile lat co doprowadziło do 

kryzysu humanitarnego. 

„Moje życzenia szczęśliwego Bożego Narodzenia są życzeniami o braterstwo. 

Braterstwo pomiędzy ludźmi oraz braterstwo pomiędzy narodami i kulturą" 

powiedział papież Franciszek we wtorek. 

Papież co roku ogłasza w Watykanie błogosławieństwo „Urbi et Orbi" (Miastu 

i światu) 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46680694 

 

 

Die Welt nazwał przedstawicielstwo Rumunii w Radzie UE katastrofą 

źródło: IZ, DIE WELT 

https://iz.ru/827854/2018-12-25/die-welt-nazvala-predsedatelstvo-rumynii-v-

es-vozmozhnoi-katastrofoi 

https://www.welt.de/politik/ausland/article185853826/Ratspraesidentschaft-

Wird-der-rumaenische-EU-Vorsitz-zu-einem-Desaster-fuer-Europa.html 

 

 

24.XII 

Tsunami w Indonezji: Wzrosła liczba ofiar wulkanu Anak Krakatau 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46680694
https://iz.ru/827854/2018-12-25/die-welt-nazvala-predsedatelstvo-rumynii-v-es-vozmozhnoi-katastrofoi
https://iz.ru/827854/2018-12-25/die-welt-nazvala-predsedatelstvo-rumynii-v-es-vozmozhnoi-katastrofoi
https://www.welt.de/politik/ausland/article185853826/Ratspraesidentschaft-Wird-der-rumaenische-EU-Vorsitz-zu-einem-Desaster-fuer-Europa.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article185853826/Ratspraesidentschaft-Wird-der-rumaenische-EU-Vorsitz-zu-einem-Desaster-fuer-Europa.html
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Miejsca gdzie powstały fale tsunami 



 POLSKI PORTAL  1-31grudzień  2018                                                                                                                                           nr 12 (69)                                                                                                                                                        
14 
 

Liczba ofiar spowodowana tsunami wywołanymi przez wulkan Anak Krakatau 

wzrosła do 429 informuje agencja zajmująca się katastrofą 

W niedzielę wielkie ale uderzyły w nadbrzeżne miasta Sumatry i Javy. Sądzi 

się, że aktywność wulkanu doprowadziła do osuwiska pod wodą co wywołało 

zabójcze fale. 

W dalszym ciągu 150 osób uważa się za zaginione a ponad 16 000 zostało 

rozproszonych informuje agencja 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-46674490 

 

ROSJA: MSZ uprzedził o możliwym natarciu wojsk ukraińskich w Donbasie w 

ciągu najbliższych dni 

źródło: IZ 

https://iz.ru/827354/2018-12-24/mid-predupredil-o-vozmozhnom-nastuplenii-

vsu-v-donbasse-v-blizhaishie-dni 

 

 

Cicha noc: Austriackie muzyczne przesłanie pokoju 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/travel/story/20181219-silent-night-austrias-melodic-

message-of-peace 

 

 

23.XII 

Tsunami w Indonezji: Istnieje obawa przed nową falą tsunami po tym jak 

wulkan Anak Krakatau jest aktywny 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-46674490
https://iz.ru/827354/2018-12-24/mid-predupredil-o-vozmozhnom-nastuplenii-vsu-v-donbasse-v-blizhaishie-dni
https://iz.ru/827354/2018-12-24/mid-predupredil-o-vozmozhnom-nastuplenii-vsu-v-donbasse-v-blizhaishie-dni
http://www.bbc.com/travel/story/20181219-silent-night-austrias-melodic-message-of-peace
http://www.bbc.com/travel/story/20181219-silent-night-austrias-melodic-message-of-peace
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Obraz satelitarny przedstawiający erupcję wulkanu Anak Krakatau w sierpniu 

Mieszkańcy wybrzeża w pobliżu wulkanu Anak Krakatau dostali ostrzeżenie aby 

unikać plaży w związku z obawą, że może dojść do nowych fal tsunami 

W niedzielę potężne fale wtargnęły do nadmorskich miast na wyspach Sumatra 

i Java powodując śmierć co najmniej 281 ludzi. Rannych zostało 1016 osób. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-46667970 

 

 

STANY ZJEDNOCZONE: D. Trump obiecuje „bardzo długi" shutdown rządu jesli 

Demokraci nie sfinansują muru na granicy z Meksykiem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46637638 

  

 

 

W Polsce oceniono następstwa odpływu robotników przybywających z Ukrainy do 

Niemiec 

źródło: IZ, DIE WELT 

https://iz.ru/827055/2018-12-23/v-polshe-otcenili-posledstviia-ottoka-

rabochikh-iz-ukrainy-v-germaniiu  

https://www.welt.de/politik/deutschland/article186001350/Verlust-von-

Arbeitskraeften-Polnische-Arbeitgeber-fuerchten-deutsches-

Einwanderungsgesetz.html 

 

 

P. Poroszenko dostrzegł w uchwałach ONZ po Krymie „wyraźny sygnał" dla 

Rosji 

https://www.bbc.com/news/world-asia-46667970
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46637638
https://iz.ru/827055/2018-12-23/v-polshe-otcenili-posledstviia-ottoka-rabochikh-iz-ukrainy-v-germaniiu
https://iz.ru/827055/2018-12-23/v-polshe-otcenili-posledstviia-ottoka-rabochikh-iz-ukrainy-v-germaniiu
https://www.welt.de/politik/deutschland/article186001350/Verlust-von-Arbeitskraeften-Polnische-Arbeitgeber-fuerchten-deutsches-Einwanderungsgesetz.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article186001350/Verlust-von-Arbeitskraeften-Polnische-Arbeitgeber-fuerchten-deutsches-Einwanderungsgesetz.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article186001350/Verlust-von-Arbeitskraeften-Polnische-Arbeitgeber-fuerchten-deutsches-Einwanderungsgesetz.html
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źródło: IZ 

https://iz.ru/827054/2018-12-23/poroshenko-uvidel-v-rezoliutciiakh-oon-po-

krymu-chetkii-signal-dlia-rossii 

 

22.XII 

Amerykański rząd częściowo nie funkcjonuje w związku ze sporem dotyczącym 

budowy muru 

Na Kapitolu panuje zamieszanie w związku z trwającymi w piątek negocjacjami 

Część rządu przestało pracować po tym jak amerykańskim prawnikom nie udało 

się przełamać istniejącego impasu w związku z ustanowieniem budżetu 

Prezydent D. Trump, który musi podpisać każdą ustawę nalega na 

przeznaczenie co najmniej 5 miliardów dolarów, które mają pokryć budowę 

długo obiecanego muru na granicy z Meksykiem. 

W wyniku braku porozumienia nie ma środków na wynagrodzenia dla jednaj 

czwartej amerykańskich agencji federalnych  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46657393 

 

 

W Ługańskiej Republice ogłoszono przyjazd czołgów do Donbasu 

https://iz.ru/827054/2018-12-23/poroshenko-uvidel-v-rezoliutciiakh-oon-po-krymu-chetkii-signal-dlia-rossii
https://iz.ru/827054/2018-12-23/poroshenko-uvidel-v-rezoliutciiakh-oon-po-krymu-chetkii-signal-dlia-rossii
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46657393
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źródło: IZ 

https://iz.ru/826785/2018-12-22/v-lnr-zaiavili-o-pribytii-tanko 

  

 

Ekspert ocenił szanse uratowania górników w kopalni w Solikamsku 

źródło: IZ 

https://iz.ru/826773/2018-12-22/podriadchik-otcenil-shansy-na-spasenie-

gorniakov-na-shakhte-v-solikamske 

  

Drony w Gatwick: W związku ze spowodowaniem chaosu na lotnisku aresztowano 

dwie osoby 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-england-46657505 

  

 

P. Poroszenko podpisał ustawę o przemianowaniu ukraiński kościoła 

prawosławnego 

źródło: IZ 

https://iz.ru/826774/2018-12-22/poroshenko-podpisal-zakon-o-pereimenovanii-

ukrainskoi-pravoslavnoi-tcerkvi 

 

 

15 grudzień (sobota)  –  21 grudzień (piątek) 2018 

21.XII 

WIELKA BRYTANIA: Pass startowy na lotnisku Gatwick został ponownie otwarty 

po chaosie spowodowanym przez drona 

 

https://iz.ru/826785/2018-12-22/v-lnr-zaiavili-o-pribytii-tanko
https://iz.ru/826773/2018-12-22/podriadchik-otcenil-shansy-na-spasenie-gorniakov-na-shakhte-v-solikamske
https://iz.ru/826773/2018-12-22/podriadchik-otcenil-shansy-na-spasenie-gorniakov-na-shakhte-v-solikamske
https://www.bbc.com/news/uk-england-46657505
https://iz.ru/826774/2018-12-22/poroshenko-podpisal-zakon-o-pereimenovanii-ukrainskoi-pravoslavnoi-tcerkvi
https://iz.ru/826774/2018-12-22/poroshenko-podpisal-zakon-o-pereimenovanii-ukrainskoi-pravoslavnoi-tcerkvi
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Pierwszymi wznowionymi lotami były odloty obsługiwane przez Norweskie linie 

lotnicze, Easyjet oraz BA a także przyloty  obsługiwane przez China Eastern 

Airlines  

Pas startowy w Gatwick został ponownie otwarty po tym jak na skutek 

pojawienia się drona lotnisko zostało zamknięte na dłużej niż jeden dzień 

Personel Gatwick poinformował, że w 837 lotach zaplanowanych na piątek 

zostanie obsłużonych ponad 130 000 pasażerów  

155 lotów zostało odwołanych. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-sussex-46643173 

 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przekazał pierwszą transzę 14 miliardów 

dolarów zgodnie z warunkami programu stand-by, którą rada nadzorcza MFW 

przyjęła 18 grudnia 2018 roku  

źródło: IZ 

https://iz.ru/826194/2018-12-21/mvf-perechislil-ukraine-transh-na-14-mlrd 

 

 

 

ROSJA: M. Zacharowa skomentowała decyzję Roskomnadzora o sprawdzaniu BBC 

World News 

źródło: IZ 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-sussex-46643173
https://iz.ru/826194/2018-12-21/mvf-perechislil-ukraine-transh-na-14-mlrd


 POLSKI PORTAL  1-31grudzień  2018                                                                                                                                           nr 12 (69)                                                                                                                                                        
19 
 

https://iz.ru/826204/2018-12-21/zakharova-prokommentirovala-reshenie-

roskomnadzora-o-proverke-bbc-world-news 

 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Boris Johnson oczyszczony w sprawie złamania zasad Torysów 

w związku z wypowiedzią na temat noszenia burki przez kobiety  

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46641106 

 

 

 

ROSJA: D. Pieskow ocenił niebezpieczeństwo dymisji szefa Pentagonu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/826230/2018-12-21/peskov-otcenil-opasnost-otstavki-glavy-

pentagona 

 

 

Międzygalaktyczne motywy w 10 najlepszych utworach inspirowanych kosmosem 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/4HdFLPrM5Rsw2M6Gdspm26d/intergalac

tic-soundtrack-10-of-the-best-songs-inspired-by-space 

 

 

20.XII 

Japonia „zamierza opuścić Komisję Wielorybnictwa aby powrócić do polowań" 

 

https://iz.ru/826204/2018-12-21/zakharova-prokommentirovala-reshenie-roskomnadzora-o-proverke-bbc-world-news
https://iz.ru/826204/2018-12-21/zakharova-prokommentirovala-reshenie-roskomnadzora-o-proverke-bbc-world-news
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46641106
https://iz.ru/826230/2018-12-21/peskov-otcenil-opasnost-otstavki-glavy-pentagona
https://iz.ru/826230/2018-12-21/peskov-otcenil-opasnost-otstavki-glavy-pentagona
http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/4HdFLPrM5Rsw2M6Gdspm26d/intergalactic-soundtrack-10-of-the-best-songs-inspired-by-space
http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/4HdFLPrM5Rsw2M6Gdspm26d/intergalactic-soundtrack-10-of-the-best-songs-inspired-by-space
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Komercyjne polowanie na wieloryby doprowadziło do tego, że część gatunków 

znalazła się na krawędzi zagłady 

Japonia planuje opuścić Międzynarodową Komisję Wielorybnictwa 

(International Whaling Commission), aby powrócić do komercyjnych polowań, 

informują media 

Rząd przedstawił swoją decyzję w japońskim parlamencie, informuje NHK. Nie 

ma oficjalnego potwierdzenia decyzji. 

Komercyjne odławianie zostało zakazane przez IWC w 1986 roku kiedy kilka 

gatunków wielorybów omal nie wyginęło. 

Przez wiele lat Japonia polował na wieloryby w celach jak to określano 

„badań naukowych" i sprzedawała ich mięso, program ten był szeroko 

krytykowany przez biologów na świecie  

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-46629341 

 

WIELKA BRYTANIA: Loty tysięcy pasażerów zostały anulowane na skutek dronów, 

które pojawiły się na jednym z najbardziej ruchliwych brytyjskich lotnisk 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-sussex-46623754 

 

 

 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-46629341
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-sussex-46623754


 POLSKI PORTAL  1-31grudzień  2018                                                                                                                                           nr 12 (69)                                                                                                                                                        
21 
 

ROSJA: W. Putin poinformował o minimalnym wpływie Brexitu na kraj 

źródło: IZ 

https://iz.ru/825830/2018-12-20/putin-zaiavil-o-minimalnom-vliianii-brexit-

na-rossiiu 

 

 

19.XII 

Brexit: Unia Europejska ujawnia plany jeśli nie dojdzie do porozumienia 

 

 

Komisja Europejska poinformowała, że rozpoczęła przygotowania do sytuacji 

kiedy Wilka Brytania opuści UE bez porozumienia 

Przedstawiono tymczasowe kroki, które zostaną podjęte aby spróbować 

zredukować skutki Brexitu, ale podani do wiadomości, że nie można 

przewidzieć wszystkich problemów, które nastąpią. 

Podczas gdy T. May zaproponował swój plan w parlamencie obie strony 

przygotowują się na najgorszą ewentualność. 

Wilka Brytania przygotowała 2 miliardy funtów (2,5 miliarda dolarów) dla 

swoich ministerstw w rządzie 

źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-46617152 

https://iz.ru/825830/2018-12-20/putin-zaiavil-o-minimalnom-vliianii-brexit-na-rossiiu
https://iz.ru/825830/2018-12-20/putin-zaiavil-o-minimalnom-vliianii-brexit-na-rossiiu
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-46617152
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Hakerzy dążą do przechwycenia szczegółów informacji międzynarodowych 

negocjacji. 

źródło: IZ, NY Times  

https://iz.ru/825366/2018-12-19/khakery-pokazali-perepisku-diplomatov-

stran-evrosoiuza 

https://www.nytimes.com/2018/12/18/us/politics/european-diplomats-cables-

hacked.html 

 

 

 

ROSJA: Prokurator wojskowy Ukrainy opowiedział o niebojowych stratach 

siłowych resortów  

źródło: IZ 

https://iz.ru/825411/2018-12-19/voennyi-prokuror-ukrainy-rasskazal-o-

neboevykh-poteriakh-silovikov 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Jeremy Corbyn zaprzeczył, że nazwał premier T. May „głupią 

kobietą" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46619689 

 

 

18.XII 

Wojna w Jemenie: Po walkach w mieście Hudaydah zaczyna obowiązywać 

zawieszenie broni 

 

https://iz.ru/825366/2018-12-19/khakery-pokazali-perepisku-diplomatov-stran-evrosoiuza
https://iz.ru/825366/2018-12-19/khakery-pokazali-perepisku-diplomatov-stran-evrosoiuza
https://www.nytimes.com/2018/12/18/us/politics/european-diplomats-cables-hacked.html
https://www.nytimes.com/2018/12/18/us/politics/european-diplomats-cables-hacked.html
https://iz.ru/825411/2018-12-19/voennyi-prokuror-ukrainy-rasskazal-o-neboevykh-poteriakh-silovikov
https://iz.ru/825411/2018-12-19/voennyi-prokuror-ukrainy-rasskazal-o-neboevykh-poteriakh-silovikov
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46619689
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Siły prorządowe oraz Houtis (na zdjęciu) informują, że opowiadają się za 

rozejmem 

Walki pomiędzy jemeńskimi siłami prorządowymi oraz rebeliantami Houthi w 

Hudaydah przygasły po tym jak zaczęło obowiązywać zawieszenie broni 

Potyczki trwały przez kilka godzin zanim weszło w życie zawieszenie broni o 

północy (21:00 czasu lokalnego) zawarte przy udziale ONZ. 

Wysłannik ONZ Martin Griffiths informuje, że jest ono przestrzegane. 

Walki w mieście Hudaydah zagroziły funkcjonowaniu portu co jest kluczowe do 

transportu żywności i leków. 

14 milionów osób w rozdartym wojną kraju jest na krawędzi głodu i szacuje 

się, że 85 tysięcy dzieci mogło już umrzeć   

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-46600430 

 

 

ROSJA: D. Pieskow skomentował rezolucje o militaryzacji Krymu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/824869/2018-12-18/peskov-prokommentiroval-rezoliutciiu-o-

militarizatcii-kryma 

 

WIELKA BRYTANIA: Rząd zdecydował przyśpieszyć przygotowania na wypadek 

Brexitu bez porozumienia 

https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-46600430
https://iz.ru/824869/2018-12-18/peskov-prokommentiroval-rezoliutciiu-o-militarizatcii-kryma
https://iz.ru/824869/2018-12-18/peskov-prokommentiroval-rezoliutciiu-o-militarizatcii-kryma
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źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46600850 

 

 

Zmilitaryzowana część Krymu w całości została wyposażone w kompleksy z- 400 

źródło: IZ 

https://iz.ru/825087/2018-12-18/voinskie-chasti-kryma-polnostiu-osnastili-

kompleksami-s-400 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Zgodnie z nowym planem rządu konsumenci będą musieli 

płacić zwrotny zadatek za butelki, puszki oraz kubki jednorazowe 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-46594380 

 

 

Turcja zwiększa swoją obecność na Morzu Czarnym 

źródło: IZ 

https://iz.ru/824476/timur-akhmetov/bazovaia-sborka-turtciia-narashchivaet-

voennoe-prisutstvie-na-chernom-more 

 

 

Jak wykorzystywać zmysły aby zrozumieć zdrowie psychiczne? 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/Rd1J6hgmtL4d47sMwF5zMj/how-to-use-

your-senses-to-understand-your-mental-health 

 

 

17.XII 

Zmiany klimatyczne: Wielki czynnik emitujący dwutlenek węgla o którym 

możesz nie wiedzieć 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46600850
https://iz.ru/825087/2018-12-18/voinskie-chasti-kryma-polnostiu-osnastili-kompleksami-s-400
https://iz.ru/825087/2018-12-18/voinskie-chasti-kryma-polnostiu-osnastili-kompleksami-s-400
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-46594380
https://iz.ru/824476/timur-akhmetov/bazovaia-sborka-turtciia-narashchivaet-voennoe-prisutstvie-na-chernom-more
https://iz.ru/824476/timur-akhmetov/bazovaia-sborka-turtciia-narashchivaet-voennoe-prisutstvie-na-chernom-more
http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/Rd1J6hgmtL4d47sMwF5zMj/how-to-use-your-senses-to-understand-your-mental-health
http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/Rd1J6hgmtL4d47sMwF5zMj/how-to-use-your-senses-to-understand-your-mental-health
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Beton jest najczęściej używanym stworzonym przez człowieka materiałem. Jest 

drugim zaraz po wodzie surowcem, który zużywa najbardziej zasoby na 

planecie. 

Ale kiedy cement - główny składnik betonu kształtował nasze budownictwo 

jest też potężnym winowajcą odpowiadającym za produkcję węgla. 

 

Cement odpowiada za około 8% światowej emisji dwutlenku węgla podaje think 

tank Chatham House. 

 

Gdyby przemysł cementowy był państwem byłby trzecim największym źródłem 

emisji na świecie za Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Jego produkcja 

odpowiada za większą emisję niż paliwo zużywane przez samoloty (2,5%) i nie 

jest za bardzo  w tyle za rolnictwem (12%). 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-46455844 

 

 

T. May przyjmuje datę styczniową na głosowanie w sprawie Brexitu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46586673 

 

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-46455844
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46586673


 POLSKI PORTAL  1-31grudzień  2018                                                                                                                                           nr 12 (69)                                                                                                                                                        
26 
 

 

ROSJA: Na Kremlu skomentowano utworzenie autokefalicznej  cerkwi na 

Ukrainie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/824540/2018-12-17/v-kremle-prokommentiroval-sozdanie-

avtokefalnoi-tcerkvi-na-ukraine 

 

 

Rosyjska operacja dotycząca wpływu na wybory prezydenckie w USA w 2016 roku 

była skierowana na Afro-Amerykanów przy użyciu mediów społecznościowych 

źródło: New York Times  

https://www.nytimes.com/2018/12/17/us/politics/russia-2016-influence-

campaign.html 

 

 

ROSJA: D. Pieskow odpowiedział na zagadnienie dotyczące potencjalnego 

wejście  Białorusi w skład Rosji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/824521/2018-12-17/peskov-otvetil-na-vopros-o-vkhozhdenii-

belorussii-v-sostav-rossii 

 

 

 

16.XII 

BELGIA: Protest w związku z paktem migracyjnym ONZ przekształcił się w 

starcie z policją 

 

https://iz.ru/824540/2018-12-17/v-kremle-prokommentiroval-sozdanie-avtokefalnoi-tcerkvi-na-ukraine
https://iz.ru/824540/2018-12-17/v-kremle-prokommentiroval-sozdanie-avtokefalnoi-tcerkvi-na-ukraine
https://www.nytimes.com/2018/12/17/us/politics/russia-2016-influence-campaign.html
https://www.nytimes.com/2018/12/17/us/politics/russia-2016-influence-campaign.html
https://iz.ru/824521/2018-12-17/peskov-otvetil-na-vopros-o-vkhozhdenii-belorussii-v-sostav-rossii
https://iz.ru/824521/2018-12-17/peskov-otvetil-na-vopros-o-vkhozhdenii-belorussii-v-sostav-rossii
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Marsz miał miejsce w Brukseli gdzie znajduje się wiele instytucji UE 

Tysiące demonstrantów w Brukseli maszerowały przeciwko podpisaniu paktu 

migracyjnego w Marakeszu w minionym tygodniu 

Do marszu nawoływały partie prawicowe przeciwstawiając się jego założeniom 

według których może wzrosnąć emigracja. 

Policja użyła gazu łzawiącego  oraz armatki wodnej gdy doszło do starć z 

około 5500 demonstrantów. 

Kontrmanifestacja zorganizowana przez grupy lewicowe zgromadziła około 1000 

uczestników. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46585237 

 

 

Eksplozja w Japonii: Kilkadziesiąt osób rannych w wyniku wybuchu w 

restauracji w mieście Sapporo 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-46585564 

 

FILIPINY: Epidemia powraca 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/reel/video/p06tb2fy/the-epidemic-making-a-comeback-in-

the-philippines 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46585237
https://www.bbc.com/news/world-asia-46585564
http://www.bbc.com/reel/video/p06tb2fy/the-epidemic-making-a-comeback-in-the-philippines
http://www.bbc.com/reel/video/p06tb2fy/the-epidemic-making-a-comeback-in-the-philippines


 POLSKI PORTAL  1-31grudzień  2018                                                                                                                                           nr 12 (69)                                                                                                                                                        
28 
 

 

 

15.XII 

 

POLSKA - Katowice: Rozmowy pod auspicjami ONZ trwają, których celem jest 

wdrożenie w życie szczegółowych ustaleń z porozumienia w Paryżu w 2015 roku 

 

 

Delegaci przybyli na konferencje w sprawie klimatu rozpoczęli głosowanie 

nad szczegółami jak wdrożyć kwestie, które uzgodniono w Paryżu 

Ze względu na brak porozumienia sesja zostało przełożona o 30 godzin. 

W rozmowach uczestniczyli ministrowie z około 100 krajów. Większość 

szczegółów  została uzgodniona, ale brak porozumienia w sprawie kwestii 

opłat za emisję węgla oraz jej redukcji do atmosfery. 

Bogate kraje często redukują swój udział poprzez uczestnictwo w projektach, 

które ograniczają ilość węgla w atmosferze. Jednak te programy są bardzo 

trudne do ewaluacji. 

Ze względu na oszustwa oraz podwójną księgowanie wiele z nich jest bez 

wartości. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-46578653 

https://www.bbc.com/news/science-environment-46578653
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FRANCJA: „Żółte kamizelki" ponownie zorganizowały demonstracje w Paryżu i 

innych miastach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46577598 

 

 

STANY ZJEDNOCZONE: Ryan Zinke opuszcza administrację D. Trumpa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46580094 

 

 

 

8 grudzień (sobota)  –  14 grudzień (piątek) 2018 

 

14.XII 

Brexit: UE nie zgadza się na renegocjację porozumienia 

Starania T. May aby uczynić jej porozumienie w sprawie Brexitu bardziej 

akceptowalnym dla parlamentu brytyjskiego nie powiodły się po tym jak 

przywódcy UE powiedzieli, że porozumienie „nie może być renegocjowane" 

Premier Wielkiej Brytanii chciała prawne gwarancje w sprawie Irlandii i 

ostrzegła, że porozumienie jest „zagrożone".  

Ale przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział, że 

może byś wyjaśnienie wątpliwości ale nie powtórne negocjowanie 

porozumienia. 

Przedstawiciele Partii Pracy uważają, że parlament musi zagłosować nad 

porozumieniem w następnym tygodniu i jest „nie do zaakceptowania", aby 

doszło do niego w styczniu. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46560807 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46577598
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46580094
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46560807
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NATO wyraża żal z powodu  postanowienia  Kosowa, że będzie tworzyć armię  

źródło: IZ 

https://iz.ru/823761/2018-12-14/nato-vyrazilo-sozhalenie-iz-za-resheniia-

kosovo-sozdat-armiiu 

 

STANY ZJEDNOCZONE: Samolot Southwest Airlines zawrócił będąc w drodze do 

Dallas po tym jak się okazało, że na jego pokładzie jest ludzkie serce, 

które miało zostać zabrane w Seattle 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46562494 

 

 

13.XII 

Unia Europejska przedłuży sankcje przeciwko Rosji nie z powodu incydentu w 

cieśninie Kerczeńskiej  

źródło: IZ 

https://iz.ru/823315/2018-12-13/evrosoiuz-prodlit-sanktcii-protiv-rossii-

ne-iz-za-intcidenta-v-kerchi 

 

 

T. May jedzie do Brukseli aby rozmawiać o Brexicie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/live/uk-politics-46533245 

 

 

Wypadek pociągu w Turcji: W Ankarze zginęło co najmniej 9 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-46549288 

 

 

https://iz.ru/823761/2018-12-14/nato-vyrazilo-sozhalenie-iz-za-resheniia-kosovo-sozdat-armiiu
https://iz.ru/823761/2018-12-14/nato-vyrazilo-sozhalenie-iz-za-resheniia-kosovo-sozdat-armiiu
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46562494
https://iz.ru/823315/2018-12-13/evrosoiuz-prodlit-sanktcii-protiv-rossii-ne-iz-za-intcidenta-v-kerchi
https://iz.ru/823315/2018-12-13/evrosoiuz-prodlit-sanktcii-protiv-rossii-ne-iz-za-intcidenta-v-kerchi
https://www.bbc.co.uk/news/live/uk-politics-46533245
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-46549288
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STANY ZJEDNOCZONE: W Kalifornii uwolniono mężczyznę w szybie wentylacyjnym 

w restauracji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46548044 

 

 

12.XII 

FRANCJA: Strzelanina w Strasburgu : Policja apeluje o pomoc w znalezieniu 

Chérif Chekatta 

 

 

Francuska policja poszukuje mężczyzny podejrzanego o strzelaninę w pobliżu 

jarmarku świątecznego w Strasburgu 

Setki policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy służb granicznych po obu 

stronach granicy niemiecko- francuskiej próbują znaleźć Chérif Chekatt l. 

29.  

Podczas wieczornej strzelaniny we wtorek dwie osoby zmarły a trzynaścioro 

jest rannych. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-46535552 

 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46548044
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-46535552
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ROSJA: W Kremlu odpowiedziano na słowa P. Poroszenki o „wojnie" w  

Cieśninie Kerczeńskiej 

źródło: IZ 

https://iz.ru/822872/2018-12-12/v-kremle-otvetili-na-slova-poroshenko-o-

voine-v-kerchenskom-prolive 

 

 

 

WIELKA BRYTANIA: T. May pozostanie przywódcą Torysów po głosowaniu nad 

votum zaufania 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/live/uk-politics-46533245 

 

 

 

ROSJA: Roskomnadzor zagroził, że  zmienić prawo aby zablokować Google 

źródło: IZ 

https://iz.ru/822948/2018-12-12/roskomnadzor-prigrozil-izmenit-zakon-radi-

blokirovki-google 

 

 

11.XII 

Protest żółtych kamizelek we Francji: E. Macron obiecuje wzrost płac 

 

https://iz.ru/822872/2018-12-12/v-kremle-otvetili-na-slova-poroshenko-o-voine-v-kerchenskom-prolive
https://iz.ru/822872/2018-12-12/v-kremle-otvetili-na-slova-poroshenko-o-voine-v-kerchenskom-prolive
https://www.bbc.co.uk/news/live/uk-politics-46533245
https://iz.ru/822948/2018-12-12/roskomnadzor-prigrozil-izmenit-zakon-radi-blokirovki-google
https://iz.ru/822948/2018-12-12/roskomnadzor-prigrozil-izmenit-zakon-radi-blokirovki-google
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Niektórzy protestujący zebrali się aby oglądać przemówienie prezydenta 

Prezydent Francji E. Macron obiecał wzrost płacy minimalnej 

W ciągu ostatnich czterech weekendów doszło w kraju do protestów przeciwko 

wzroście cen paliwa, wzrastającym kosztom życia oraz innych kwestii. 

Podczas wystąpienia w telewizji E. Macron potępił przemoc ale powiedział, 

że gniew protestujących był „głęboki i w wielu przypadkach legalny". 

Wysokość najniższej pensji wzrośnie o 100 Euro za miesiąc od 2019 roku 

poinformował. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-46513189 

 

M. Pompeo ostrzegł o końcu jednobiegunowego  świata po oświadczeniach Rosji 

w sprawie samolotów TU - 160 

źródło: IZ 

https://iz.ru/822473/2018-12-11/pompeo-napomnili-o-kontce-odnopoliarnogo-

mira-posle-zaiavlenii-o-tu-160 

 

 

Głosowanie w sprawie Brexitu: Jakie są możliwe scenariusze? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-46393399 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-46513189
https://iz.ru/822473/2018-12-11/pompeo-napomnili-o-kontce-odnopoliarnogo-mira-posle-zaiavlenii-o-tu-160
https://iz.ru/822473/2018-12-11/pompeo-napomnili-o-kontce-odnopoliarnogo-mira-posle-zaiavlenii-o-tu-160
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46393399
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ROSJA: W. Matwijenko podała datę podjęcia decyzji o ponownym członkostwie 

Rosji w Radzie Europy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/822482/2018-12-11/matvienko-nazvala-datu-priniatiia-

resheniia-o-chlenstve-rossii-v-pase 

 

 

ROSJA: Roskomnadzor ukarał Google na kwotę 500 tys. rubli 

źródło: IZ 

https://iz.ru/822440/2018-12-11/roskomnadzor-oshtrafoval-google-na-500-tys-

rublei 

 

 

10.XII 

ROSJA: D. Pieskow nazwał oszczerstwem oświadczenie na temat „związku" FR z 

protestami we Francji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/822026/2018-12-10/peskov-nazval-klevetoi-zaiavleniia-o-

prichastnosti-rf-k-protestam-vo-frantcii 

 

 

UE odnowiła sankcje w związku z wyborami w Donbasie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/822095/2018-12-10/evrosoiuz-vvel-sanktcii-iz-za-vyborov-v-

donbasse 

 

 

 

Mikhail Popkov: Rosyjski były policjant skazany z popełnienie ponad 56 

morderstw 

https://iz.ru/822482/2018-12-11/matvienko-nazvala-datu-priniatiia-resheniia-o-chlenstve-rossii-v-pase
https://iz.ru/822482/2018-12-11/matvienko-nazvala-datu-priniatiia-resheniia-o-chlenstve-rossii-v-pase
https://iz.ru/822440/2018-12-11/roskomnadzor-oshtrafoval-google-na-500-tys-rublei
https://iz.ru/822440/2018-12-11/roskomnadzor-oshtrafoval-google-na-500-tys-rublei
https://iz.ru/822026/2018-12-10/peskov-nazval-klevetoi-zaiavleniia-o-prichastnosti-rf-k-protestam-vo-frantcii
https://iz.ru/822026/2018-12-10/peskov-nazval-klevetoi-zaiavleniia-o-prichastnosti-rf-k-protestam-vo-frantcii
https://iz.ru/822095/2018-12-10/evrosoiuz-vvel-sanktcii-iz-za-vyborov-v-donbasse
https://iz.ru/822095/2018-12-10/evrosoiuz-vvel-sanktcii-iz-za-vyborov-v-donbasse
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źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-46505746 

 

 

9.XII 

Zmiany klimatyczne: Na konferencji COP24 nie udało się uzgodnić i przyjąć 

raportu naukowców 

 

 

Wysiłki zmierzające do pogodzenia nie udały się i tekst raportu został 

odrzucony 

Próby aby przyjąć naukowe opracowanie kwestii globalnych zmian klimatu w 

Polsce nie powiodły się 

Raport  IPCC dotyczący wpływu wzrostu temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza 

miał istotne znaczenie kiedy został on zainicjowany w październiki. 

Naukowcy oraz wielu delegatów przybyłych do Polski kiedy Stany Zjednoczone, 

Arabia Saudyjska i Kuweit sprzeciwiły się treści raportu. 

W treści raportu czytamy, że świat zszedł z wytyczonego kursu i zmierza 

bardziej ku podniesieniu się temperatury o 3 stopni niż 1,5 Celsjusza. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-46496967 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-46505746
https://www.bbc.com/news/science-environment-46496967
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Protest „Żółtych kamizelek" "ekonomiczną katastrofą” dla Francji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46499996 

 

 

 

Aresztowanie w Huawei: Chiny domagają się uwolnienia przez Kanadę Meng 

Wanzhou 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46494935 

 

 

 

 

 

Zmiany klimatyczne: Dlaczego rządy państw tak długo zwlekają z podjęciem 

działania? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/science-environment-46496140/climate-change-

why-are-governments-taking-so-long-to-take-action 

 

 

8.XII 

FRANCJA: Protesty „Żółtych kamizelek" - w Paryżu policja zatrzymała 

kilkaset osób 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46499996
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46494935
https://www.bbc.com/news/av/science-environment-46496140/climate-change-why-are-governments-taking-so-long-to-take-action
https://www.bbc.com/news/av/science-environment-46496140/climate-change-why-are-governments-taking-so-long-to-take-action
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Policja w Paryżu użyła gumowych pocisków oraz gaz łzawiącego podczas 

trwających czwarty weekend antyrządowych protestów 

W całym kraju zatrzymano prawie 1000 osób 

Personel szpitala paryskiego poinformował, że 126 osób zostało rannych, ale 

żadna z nich poważnie. Co najmniej trzech policjantów również zostało 

rannych 

Ruch „Żółtych kamizelek" był przeciwny wzrostowi cen paliwa  ale zdaniem 

ministerstwa został zawłaszczony przez  „skrajnie agresywnych" 

protestantów. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46492070 

 

 

STANY ZJEDNOCZONE: Szef kancelarii prezydenta D. Trumpa - John Kelly 

odchodzi ze stanowiska 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46496756 

 

WŁOCHY: Na skutek wybuchu paniki w nocnym klubie zginęło sześć osób i 

kilkadziesiąt zostało rannych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46492222 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46492070
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46496756
https://www.bbc.com/news/world-europe-46492222
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1 grudzień (sobota)  –  7 grudzień (piątek) 2018 

7.XII 

Huawei: Na Meng Wanzhou ciążą zarzuty w związku ze złamaniem sankcji 

skierowanych przeciwko Iranowi 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46490053 

 

NIEMCY: Annegret Kramp-Karrenbauer została wybrana nowym liderem partii CDU 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46487246 

 

STANY ZJEDNOCZONE: William Barr został nominowany przez D. Trumpa na 

Prokuratora Generalnego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46487122 

 

Chiny rozpoczęły misję, w której lądownik zostanie wysłany na niewidoczną 

stronę Księżyca 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-46471668 

 

 

6.XII 

Aresztowanie w Huawei: Chiny domagają się zwolnienia Meng Wanzhou 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46490053
https://www.bbc.com/news/world-europe-46487246
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46487122
https://www.bbc.com/news/science-environment-46471668
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Meng Wanzhou została aresztowana podczas w Vancouver  

Chiny chcą uwolnienia szefa finansowego giganta telecomu Huawei, który 

został zatrzymany w Kanadzie 

Meng Wanzhou córka szefa założyciela korporacji może być poddana 

ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Została aresztowana w Vancouver 1 

grudnia ale nie podano tego do wiadomości na jej prośbę. Oskarżenia 

dotyczące przyczyny zatrzymania pozostają niewyjaśnione, ale sądzi się, że 

uznaje Huawei za w innym w związku ze złamaniem sankcji nałożonych na Iran. 

Zdaniem Chin jej zatrzymanie jest pogwałceniem prawa. 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-46466268 

 

Protesty we Francji: Rząd obawia się, że w najbliższych dniach dojdzie do 

„większej przemocy" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-46465768 

 

 

 

W Radzie FR powiązano zerwanie umowy o przyjaźni z wyborami na Ukrainie 

źródło: IZ 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46466268
https://www.bbc.com/news/business-46465768
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https://iz.ru/820945/2018-12-06/v-sovfede-sviazali-razryv-dogovora-o-

druzhbe-s-vyborami-na-ukraine 

 

 

 

Żołnierzom ochrony pogranicza marynarka wojenna Ukrainy pozwoliła otwierać 

ogień bez uprzedzenia 

źródło: IZ 

https://iz.ru/820864/2018-12-06/morskim-pogranichnikam-vms-ukrainy-

razreshili-otkryvat-ogon-bez-preduprezhdeniia 

 

 

5.XII 

Zdaniem Liama Foxa posłowie parlamentu brytyjskiego próbują ukraść Brexit 

od Brytyjczyków 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46450227 

 

 

ROSJA: D. Pieskow skomentował oświadczenie USA i NATO dotyczące układu o 

redukcji pocisków krótkiego i średniego zasięgu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/820223/2018-12-05/peskov-prokommentiroval-zaiavleniia-ssha-i-

nato-po-drsmd 

 

 

ROSJA: Poroszenko wymyślił „azowskie sankcje" przeciwko Rosji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/820294/2018-12-05/poroshenko-pridumal-azovskie-sanktcii-

protiv-rossii 

 

 

https://iz.ru/820945/2018-12-06/v-sovfede-sviazali-razryv-dogovora-o-druzhbe-s-vyborami-na-ukraine
https://iz.ru/820945/2018-12-06/v-sovfede-sviazali-razryv-dogovora-o-druzhbe-s-vyborami-na-ukraine
https://iz.ru/820864/2018-12-06/morskim-pogranichnikam-vms-ukrainy-razreshili-otkryvat-ogon-bez-preduprezhdeniia
https://iz.ru/820864/2018-12-06/morskim-pogranichnikam-vms-ukrainy-razreshili-otkryvat-ogon-bez-preduprezhdeniia
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46450227
https://iz.ru/820223/2018-12-05/peskov-prokommentiroval-zaiavleniia-ssha-i-nato-po-drsmd
https://iz.ru/820223/2018-12-05/peskov-prokommentiroval-zaiavleniia-ssha-i-nato-po-drsmd
https://iz.ru/820294/2018-12-05/poroshenko-pridumal-azovskie-sanktcii-protiv-rossii
https://iz.ru/820294/2018-12-05/poroshenko-pridumal-azovskie-sanktcii-protiv-rossii
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Blackfishing: Kobieta oskarżona o to, że chce być czarnoskóra 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/newsbeat-46427180 

 

 

4.XII 

Protesty we Francji: Premier zawiesza wprowadzenie podwyżek na ceny paliwa 

 

W centrum Paryża spalono samochody, siedziby firm oraz aresztowano setki 

osób 

Podwyżka akcyzy, która doprowadziła do kilkutygodniowego protestu we 

Francji została teraz przełożona na okres za pół roku 

Decyzja została ogłoszona w telewizyjnym wystąpieniu przez premiera 

Edouarda Philippe, który powiedział, że trzeba być "głuchym albo ślepym" 

aby nie widzieć gniewu obywateli. 

Protesty dotknęły główne miasta doprowadzając do zniszczeń i zamieszania w 

ciągu minionych trzech tygodni. 

Protest "Gilets jaunes" (Zółtych kamizelek) zwiększył się aby 

odzwierciedlić szerszą niechęć w stosunku do rządu. 

https://www.bbc.co.uk/news/newsbeat-46427180
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źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-46437904 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Artykuł 50 - Zdaniem prawnika Zjednoczone Królestwo może 

anulować Brexit 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-politics-46428579 

 

 

 

ROSJA: W Duma Państwowej zareagowano na oświadczenie P. Poroszenko o 

izolacji Rosji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/819819/2018-12-04/v-gosdume-otreagirovali-na-zaiavlenie-

poroshenko-ob-izoliatcii-rossii 

 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Większość dorosłych prowadzi niezdrowy tryb życia  

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/health-46439892 

 

 

3.XII 

Sir David Attenborough: Zmiana klimatu jest „naszym największym 

zagrożeniem" 

 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-46437904
https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-politics-46428579
https://iz.ru/819819/2018-12-04/v-gosdume-otreagirovali-na-zaiavlenie-poroshenko-ob-izoliatcii-rossii
https://iz.ru/819819/2018-12-04/v-gosdume-otreagirovali-na-zaiavlenie-poroshenko-ob-izoliatcii-rossii
https://www.bbc.co.uk/news/health-46439892
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Greta Thunberg, która odmówiła pójścia do szkoły w Szwecji w proteście 

przeciwko zmianom klimatycznym weźmie udział w konferencji  COP24 

 

Badacz przyrody Sir David Attenborough powiedział, że zmiany klimatyczne są 

największym zagrożeniem dla ludzkości od tysięcy lat 

 

Zdaniem przyrodnika mogą doprowadzić do upadku cywilizacji  i zagłady 

„większości przyrody". 

D. Attenborough przemawiał podczas ceremonii otwarcia finansowanej przez 

ONZ konferencji klimatycznej w Katowicach w Polsce. 

Spotkanie jest kolejnym po gwałtownych zmianach klimatycznych od 

porozumienia w Paryżu w 2015 roku. Zdaniem D.Attenborough „Właśnie teraz 

mamy do czynienia spowodowaną przez człowieka katastrofą na skalę 

globalną.[…] Jeśli nie podejmiemy działań czeka nas zagłada naszej 

cywilizacji oraz natury”. 

Przyrodnik autor kampanii "People's Seat" [https://thevideosuite.com/david-

attenborough-introduces-the-peoples-seat-campaign-by-the-un-takeyourseat/] 

bierze udział w konferencji zwanej COP24. Jego celem jest działanie 

polegające na staniu się pośrednikiem pomiędzy ludźmi a  politykami 

odpowiadającymi za decyzje wpływające na zmiany klimatu. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-46398057 

 

ROSJA: Na Kremlu odpowiedziano na słowa P. Poroszenko o planach FR  

zagarnięcia miast Ukrainy 

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-46398057
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źródło: IZ 

https://iz.ru/819354/2018-12-03/v-kremle-otvetili-na-slova-poroshenko-o-

planakh-rf-po-zakhvatu-gorodov-ukrainy 

 

 

Plan popierania Brexitu jest skalkulowanym ryzykiem - powiedział Geoffrey 

Cox 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46419790 

 

 

W Rosji ogłoszono  „migracyjną amnestię" dla obywateli Mołdawii 

źródło: IZ 

https://iz.ru/819385/2018-12-03/mvd-obiavilo-migratcionnuiu-amnistiiu-dlia-

grazhdan-moldavii 

 

 

2.XII 

Zmiany klimatyczne: Gdzie się znajdujemy i co można zrobić 

 

https://iz.ru/819354/2018-12-03/v-kremle-otvetili-na-slova-poroshenko-o-planakh-rf-po-zakhvatu-gorodov-ukrainy
https://iz.ru/819354/2018-12-03/v-kremle-otvetili-na-slova-poroshenko-o-planakh-rf-po-zakhvatu-gorodov-ukrainy
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46419790
https://iz.ru/819385/2018-12-03/mvd-obiavilo-migratcionnuiu-amnistiiu-dlia-grazhdan-moldavii
https://iz.ru/819385/2018-12-03/mvd-obiavilo-migratcionnuiu-amnistiiu-dlia-grazhdan-moldavii
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Średni wzrost temperatury do 2100 roku 

 

Przedstawiciele z prawie 200 krajów zbierają sie w Polsce aby rozmawiać na 

temat zmian klimatycznych - w celu ożywienia Porozumienia Paryskiego 

podpisanego w 2015 roku 

ONZ ostrzegło, że cel wypracowany podczas porozumienia w Paryżu, aby 

ograniczyć globalne ocieplenie i wzrost temperatury poniżej 2 stopni 

Celsjusza jest zagrożony ponieważ Stany Zjednoczone i Unia Europejska nie 

dotrzymały swoich obietnic. 

Ale naukowcy z Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC)[Miedzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu] główny międzynarodowy zespół 

ds. globalnego ocieplenia w ubiegłym miesiącu tłumaczył, że wartość 2 

stopni Celsjusza jeszcze nie wzrosła nieodwracalnie. Obecny poziom wzrostu 

temperatury  musi zostać utrzymany poniżej 1,5 stopnia.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-46384067 

 

 

Protesty we Francji w związku ze wzrostem cen paliwa: E. Macron doprowadził 

do spotkania w sprawie bezpieczeństwa 

https://www.bbc.com/news/science-environment-46384067
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46417991 

 

 

1.XII 

Protesty we Francji w związku z podniesieniem cen paliwa: podczas starć w 

Paryżu użyto gazu łzawiącego 

 

Co najmniej 110 osób zostało rannych 

Trzeci weekend w centrum Paryża trwały starcia „żółtych kamizelek" z 

policją 

Na ulicy Champs-Elysées policja użyła gazu łzawiącego, granatów hukowych i 

armatki wodnej kiedy zamaskowane osoby zaczęły rzucać różne przedmioty oraz 

podpalać budynki. 

Co najmniej 110 osób zostało rannych w tym 17 członków sił specjalnych oraz 

aresztowano 270 osób. 

Protesty spowodowane podniesieniem akcyzy na paliwo przekształciły się w 

ogólne niezadowolenie w związku z wyższymi kosztami życia. 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46417991
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46411699 

 

 

 

Brexit: Sam Gyimah mówi, że jedyną możliwością jest przeprowadzenie jeszcze 

jednego referendum 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-46413370 

 

 

STANY ZJEDNOCZONE: Zmarł były prezydent George Bush, miał 94 lata 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46410225 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46411699
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46413370
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46410225

