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W numerze: 

18    M. EVEREST: Sherpa chce pobić rekord i wejść na szczyt 22 raz 

18    Chiny podniosą cła - będzie to odpowiedź na posunięcie USA 

18    Uszkodzona chińska stacja kosmiczna spadnie do Pd. Pacyfiku 

17    WIELKA BRYTANIA: Strzelanina w Tottenham  

17    Prokuratura chce wydawać C. Puigdemonta Hiszpanii   

16    STANY ZJEDNOCZONE: Strzelanina w siedzibie YouTube 

15    Bitcoin traci w stosunku do dolara 

15    Przemoc w Londynie: Kolejnych dziewięć osób rannych   

15    NIEMCY w Muenster zginęło dwie osoby  

14    Wybory parlamentarne na Węgrzech 

13    Wojna w Syrii: WHO żąda dostępu do miejsca ataku chemicznego 

12    ALGIERIA: Katastrofa wojskowego samolotu 

12    „Atak chemiczny w Syrii"" USA rozważają opcję militarną 

11    Na granicy pomiędzy Gazą a Izraelem dochodzi do starć 

11    Ataki powietrzne w Syrii sił USA i sojuszników 

10    AUSTRALIA: Setki strażaków walczą z pożarem buszu  
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8     WIELKA BRYTANIA: Propozycja ograniczenia zużycia plastiku 

7     HISZPANIA: ETA przeprasza swoje ofiary 

7     Decyzja o wstrzymaniu testów nuklearnych w Korei Północnej 

6     Niepokoje w Armenii 

6     Maraton w Londynie: Półfinalista programu MasterChef umarł 

5     System podtrzymywania życia dla Alfie Evansa został wyłączony  

29 kwiecień (niedziela)  – 30 kwiecień (poniedziałek) 2018 

30.IV 

Wojna w Syrii: W wyniku ataku rakietowego na obiekty wojskowe „zginęli 

bojownicy proassadyjscy"  

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43947019 

 

Cła handlowe: Nadchodzi ostateczny czas w kwestii ustaleń USA do UE 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-43948179 

 

29.IV 

Korea Północna informuje, ze miejsce testów nuklearnych zostanie zamknięte 

w maju 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-43939375 

 

Australia będzie finansować odbudowę i ochronę Wielkiej Rafy Barierowej 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-australia-43940063 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43947019
http://www.bbc.com/news/world-europe-43948179
http://www.bbc.com/news/world-asia-43939375
http://www.bbc.com/news/world-australia-43940063
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Rosja rozpoczęła testy makiety statku kosmicznego „Federacja" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/737914/2018-04-29/rossiia-nachala-testirovat-maket-

kosmicheskogo-korablia-federatciia 

 

 

 

22 kwiecień (niedziela)  – 28 kwiecień (sobota) 2018 

 

28.IV 

Spotkanie na szczycie państw koreańskich, media określają wydarzenie 

„historycznym" 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-43932405 

 

Alfie Evans: Prawie tydzień po odłączeniu od aparatury podtrzymującej życie 

chłopczyk zmarł 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/uk-43933056 

 

 

Debata związana z etyką po eksperymencie podczas, którego utrzymano przy 

życiu przez kilka godzin, po odcięciu ciała, głowę świni 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/science-environment-43928318 

 

 

https://iz.ru/737914/2018-04-29/rossiia-nachala-testirovat-maket-kosmicheskogo-korablia-federatciia
https://iz.ru/737914/2018-04-29/rossiia-nachala-testirovat-maket-kosmicheskogo-korablia-federatciia
http://www.bbc.com/news/world-asia-43932405
http://www.bbc.com/news/uk-43933056
http://www.bbc.com/news/science-environment-43928318
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27.IV 

Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un obiecuje stworzenie „nowej historii" 

z Koreą Południową 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-43914208 

 

Każdy mieszkaniec Rosji otrzyma identyfikator do 2019 roku 

źródło: IZ 

https://iz.ru/737024/2018-04-27/kazhdyi-grazhdanin-rossii-poluchit-edinyi-

identifikator-k-2019-godu 

 

 

HISZPANIA: Werdykt w sprawie „La Manada" otwiera debatę społeczną w sprawie 

przestępstw seksualnych 

źródło: EL PAIS  

https://elpais.com/elpais/2018/04/26/opinion/1524767528_961949.html 

 

 

26.IV 

Sekretarze generalny NATO ocenił szanse Ukrainy na wejście do sojuszu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/736818/2018-04-26/gensek-nato-otcenil-shansy-na-vstuplenie-

ukrainy-v-alians 

 

Caster Semenya prawdopodobnie zostanie objęta nowymi regulacjami  IAAF 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/sport/athletics/43890575 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-43914208
https://iz.ru/737024/2018-04-27/kazhdyi-grazhdanin-rossii-poluchit-edinyi-identifikator-k-2019-godu
https://iz.ru/737024/2018-04-27/kazhdyi-grazhdanin-rossii-poluchit-edinyi-identifikator-k-2019-godu
https://elpais.com/elpais/2018/04/26/opinion/1524767528_961949.html
https://iz.ru/736818/2018-04-26/gensek-nato-otcenil-shansy-na-vstuplenie-ukrainy-v-alians
https://iz.ru/736818/2018-04-26/gensek-nato-otcenil-shansy-na-vstuplenie-ukrainy-v-alians
https://www.bbc.co.uk/sport/athletics/43890575
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Korporacje podpisały układ, w którym obiecują ograniczenie produkcji 

plastiku 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/business-43901328 

 

25.IV 

WIELKA BRYTANIA: Starcia po meczu Liverpool-Rzym; zidentyfikowano ofiarę 

ataku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-43883201 

 

 

Rodzice Alfie Evansa zwracają się do sądu apelacyjnego przeciwko wyrokowi w 

pierwszej instancji zakazującej wyjazdu chłopca do Włoch na dalsze leczenie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-merseyside-43883865 

 

 

24.IV 

System podtrzymywania życia dla Alfie Evansa został wyłączony - informuje 

ojciec dziecka 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-merseyside-43876559 

 

KANADA: Atak w Toronto; podejrzany wjechał samochodem na chodnik zabijając 

10 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-43875321 

 

http://www.bbc.co.uk/news/business-43901328
https://www.bbc.co.uk/news/uk-43883201
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-merseyside-43883865
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-merseyside-43876559
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-43875321
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23.IV 

Kreml przywitał wiadomość o zaprzestaniu prób jądrowych przez Koreę 

Północną 

źródło: IZ 

https://iz.ru/735577/2018-04-23/kreml-poprivetstvoval-reshenie-kndr-

priostanovit-iadernye-ispytaniia 

 

BREXIT: Rząd nalega w sprawie opuszczenia wspólnoty europejskiej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-43860453 

 

Maraton w Londynie: Półfinalista programu MasterChef umarł 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-cumbria-43864835 

 

 

22.IV 

AFGANISTAN: W wyniku detonacji ładunku przez samobójcę zamachowca w ośrodku 

głosowania w Kabulu zginęło 52 osoby 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-43855884 

 

Niepokoje w Armenii: Policja zatrzymała przywódcę akcji protestacyjnej 

Nikol Pashinyana 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-43854352 

 

Maraton w Londynie 2018: Mo Farah na trzecim miejscu, zwycięzca został 

Eliud Kipchoge 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-43860453
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-cumbria-43864835
http://www.bbc.com/news/world-asia-43855884
http://www.bbc.com/news/world-europe-43854352
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/sport/athletics/43855468 

 

15 kwiecień (niedziela)  – 21 kwiecień (sobota) 2018 

 

21.IV 

„Chemiczny Atak w Syrii": Eksperci ostatecznie dotarli do miasta Douma 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43850979 

 

 

Pozytywne przyjęcie informacji o wstrzymaniu testów rakietowych i 

nuklearnych w Północnej Korei 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-43849516 

 

 

20.IV 

HISZPANIA: ETA przeprasza swoje ofiary 

źródło: EL PAIS 

https://politica.elpais.com/politica/2018/04/20/actualidad/1524201219_87028

5.html 

 

Marynarze statku „Nord" nie opuścili jeszcze Ukrainy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/734543/2018-04-20/stala-izvestnaia-sudba-ne-vypushchennykh-s-

ukrainy-moriakov-sudna-nord 

 

 

https://www.bbc.com/sport/athletics/43855468
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43850979
http://www.bbc.com/news/world-asia-43849516
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/20/actualidad/1524201219_870285.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/20/actualidad/1524201219_870285.html
https://iz.ru/734543/2018-04-20/stala-izvestnaia-sudba-ne-vypushchennykh-s-ukrainy-moriakov-sudna-nord
https://iz.ru/734543/2018-04-20/stala-izvestnaia-sudba-ne-vypushchennykh-s-ukrainy-moriakov-sudna-nord
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23 zdrowe przekąski 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/food/diets/23_healthy_snacks_to_keep_you_going 

 

 

19.IV 

Peskov nie wykluczył dalszego rozszerzenia sankcji przeciwko Rosji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/734038/2018-04-19/peskov-ne-iskliuchil-dalneishego-

rasshireniia-sanktcii-ssha-protiv-rossii 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Propozycja wprowadzenia zakazu stosowania bawełnianych 

patyczków i plastikowych słomek 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-43817287 

 

 

18.IV 

Szef CIA spotkał się w tajemnicy z przywódcą Korei Północnej 

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/internacional/2018/04/18/estados_unidos/1524016216_10381

5.html 

 

Kowitidi przypomniała ukraińskim wojskowym o prawie do mieszkania na Krymie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/733618/2018-04-18/kovitidi-napomnila-ukrainskim-voennym-o-

prave-na-zhile-v-krymu 

https://www.bbc.com/food/diets/23_healthy_snacks_to_keep_you_going
https://iz.ru/734038/2018-04-19/peskov-ne-iskliuchil-dalneishego-rasshireniia-sanktcii-ssha-protiv-rossii
https://iz.ru/734038/2018-04-19/peskov-ne-iskliuchil-dalneishego-rasshireniia-sanktcii-ssha-protiv-rossii
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-43817287
https://elpais.com/internacional/2018/04/18/estados_unidos/1524016216_103815.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/18/estados_unidos/1524016216_103815.html
https://iz.ru/733618/2018-04-18/kovitidi-napomnila-ukrainskim-voennym-o-prave-na-zhile-v-krymu
https://iz.ru/733618/2018-04-18/kovitidi-napomnila-ukrainskim-voennym-o-prave-na-zhile-v-krymu
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Maraton w Londynie: Czy Mo Farah odniesie zwycięstwo 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/sport/athletics/43787847 

 

 

17.IV 

„Atak chemiczny w Syrii" Na skutek wymiany ognia OPCW (Organizacja ds. 

Zakazu Stosowania Broni Chemicznej) nie dotarła na miejsce 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-43792120 

 

 

Stany zjednoczone planują utworzyć w Syrii wojskowy kontyngent złożony z 

żołnierzy krajów arabskich 

źródło: IZ 

https://iz.ru/733113/2018-04-17/smi-uznali-o-planakh-ssha-sozdat-v-sirii-

voennyi-kontingent-iz-arabskikh-stran 

 

 

16.IV 

Atak lotniczy w Syrii: Theresa May uważa, że działanie „było moralne i 

zgodne z prawem" 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-43775728 

 

 

Śmiertelność na skutek otrucia  alkoholem w Rosji spadła o jedną czwartą 

https://www.bbc.co.uk/sport/athletics/43787847
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-43792120
https://iz.ru/733113/2018-04-17/smi-uznali-o-planakh-ssha-sozdat-v-sirii-voennyi-kontingent-iz-arabskikh-stran
https://iz.ru/733113/2018-04-17/smi-uznali-o-planakh-ssha-sozdat-v-sirii-voennyi-kontingent-iz-arabskikh-stran
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-43775728
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źródło: IZ 

https://iz.ru/732637/2018-04-16/smertnost-ot-otravleniia-alkogolem-v-

rossii-snizilas-na-chetvert 

 

 

Trapero uważa, że Puigdemont nie chciał secesji 

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/ccaa/2018/04/16/catalunya/1523866564_215154.html 

 

 

15.IV 

Australia: Setki strażaków walczą z pożarem buszu w pobliżu Sydney 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/av/world-australia-43775955/australia-hundreds-

tackle-bushfire-near-sydney 

 

Atak przy pomocy broni chemicznej w Syrii: Dziecko opowiada jak do tego 

doszło 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-43776015/syria-chemical-

attack-girl-seen-in-hospital-video-speaks 

 

 

 

Atak rakietowy na cele w Syrii: Zdaniem D. Trumpa „cel misji został 

osiągniety" 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43776291 

 

 

https://iz.ru/732637/2018-04-16/smertnost-ot-otravleniia-alkogolem-v-rossii-snizilas-na-chetvert
https://iz.ru/732637/2018-04-16/smertnost-ot-otravleniia-alkogolem-v-rossii-snizilas-na-chetvert
https://elpais.com/ccaa/2018/04/16/catalunya/1523866564_215154.html
http://www.bbc.com/news/av/world-australia-43775955/australia-hundreds-tackle-bushfire-near-sydney
http://www.bbc.com/news/av/world-australia-43775955/australia-hundreds-tackle-bushfire-near-sydney
http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-43776015/syria-chemical-attack-girl-seen-in-hospital-video-speaks
http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-43776015/syria-chemical-attack-girl-seen-in-hospital-video-speaks
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43776291
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8 kwiecień (niedziela)  – 14 kwiecień (sobota) 2018 

 

14.IV 

Ataki powietrzne w Syrii: Stany Zjednoczone i sojusznicy atakują „miejsca 

składowania broni chemicznej" 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43762251 

 

 

Reakcja - na uderzenie sił zachodnich na cele w Syrii 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-43710303 

 

 

 

Na granicy pomiędzy Gazą a Izraelem dochodzi do starć 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43757898 

 

 

 

Prawnik D. Trumpa Michael Cohen stał się obiektem śledztwa 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43761555 

 

 

13.IV 

Rosja uważa, że „atak przy użyciu broni chemicznej" został zaaranżowany 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43762251
http://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-43710303
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43757898
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43761555
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źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-43747922 

 

"Atak chemiczny" w Syrii: Decyzja o ataku zostanie podjęta przez D. Trumpa  

"bardzo szybko" 

źródło: BBC  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43745596 

 

 

12.IV 

„Atak chemiczny w Syrii"" stanu Zjednoczone rozważają opcję militarną 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-43734655 

 

Rząd Wielkiej Brytanii zgadza się „na potrzebę działania" w Syrii 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-43733861 

 

 

Stany Zjednoczone: Oficer, który wyciągnął mężczyznę z samolotu pozywa 

United Airlines 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-43734466 

 

 

11.IV 

ALGIERIA: Katastrofa wojskowego samolotu: W pobliżu Algieru zginęło 257 

osób 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-43747922
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43745596
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-43734655
http://www.bbc.co.uk/news/uk-43733861
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-43734466


 POLSKI PORTAL  1-30 kwieciń 2018                                                                                                                                               nr 4  (61)                                                                                                                                                        
13 
 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-43724941 

 

Wojna w Syrii: WHO żąda dostępu do miejsca gdzie doszła „do ataku 

chemicznego" 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-43725352 

 

 

10.IV 

Krewna J. Skripal zapowiedziała przeprowadzenie szybkiej konferencji 

prasowej  

źródło: IZ 

https://iz.ru/730483/2018-04-10/rodstvennitca-skripalei-rasskazala-o-

skoroi-press-konferentcii-iulii 

 

Rosyjska szpieg: J. Skripal wypisana ze szpitala 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-43710126 

 

 

9.IV 

Konflikt w Syrii: Rosja uważa, że nie ma dowodów na atak chemiczny w 

mieście Douma 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43697670 

 

Duże opady śniegu n w rejonie Antarktyki, które nastąpiły 200 lat temu 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/science-environment-43691671 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-43724941
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-43725352
https://iz.ru/730483/2018-04-10/rodstvennitca-skripalei-rasskazala-o-skoroi-press-konferentcii-iulii
https://iz.ru/730483/2018-04-10/rodstvennitca-skripalei-rasskazala-o-skoroi-press-konferentcii-iulii
http://www.bbc.co.uk/news/uk-43710126
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43697670
http://www.bbc.com/news/science-environment-43691671
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8.IV 

Atak w Niemczech: „podejrzany miał problemy psychiczne" 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-43687875 

 

 

Wybory na Węgrzech: Partia V. Orbana Fidesz liczy na trzecie z rzędu 

zwycięstwo 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-43687870 

 

Wojna w Syrii: D. Trump potępia atak przy pomocy broni chemicznej w mieście 

Douma 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43691291 

 

 

 

1 kwiecień (niedziela)  – 7 kwiecień (sobota) 2018 

7.IV 

MO FR opublikowało dowody na zniszczenie Rakki na skutek bombardowań 

koalicji  

źródło: IZ 

https://iz.ru/729548/2018-04-07/mo-rf-opublikovalo-dokazatelstva-

razrusheniia-rakki-koalitciei 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-43687875
http://www.bbc.com/news/world-europe-43687870
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43691291
https://iz.ru/729548/2018-04-07/mo-rf-opublikovalo-dokazatelstva-razrusheniia-rakki-koalitciei
https://iz.ru/729548/2018-04-07/mo-rf-opublikovalo-dokazatelstva-razrusheniia-rakki-koalitciei
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W Niemczech w Muenster zginęło dwie osoby kiedy samochód wjechał w tłum 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-43683687 

 

 

6.IV 

Catalonia, Junqueras and 'Los Jordis ostatnie najświeższe wiadomości 

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/ccaa/2018/04/06/catalunya/1522999268_198234.html 

 

Pieskow opowiedział o odpowiedzi Rosji na kwestię zatrzymania statku "Nord" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/729022/2018-04-06/peskov-rasskazal-o-rossiiskom-otvete-na-

arest-sudna-nord 

 

 

Przemoc w Londynie: Kolejnych dziewięć osób rannych w stolicy 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-43659952 

 

 

5.IV 

Bitcoin traci w stosunku do dolara 

źródło: DER SPIEGEL 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/bitcoin-rutscht-unter-7000-

dollar-a-1201348.html 

 

D. Pieskov nazwał cenzurą blokowanie przez Facebook FAN (Federalnej Agencji 

Wiadomości) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-43683687
https://elpais.com/ccaa/2018/04/06/catalunya/1522999268_198234.html
https://iz.ru/729022/2018-04-06/peskov-rasskazal-o-rossiiskom-otvete-na-arest-sudna-nord
https://iz.ru/729022/2018-04-06/peskov-rasskazal-o-rossiiskom-otvete-na-arest-sudna-nord
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-43659952
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/bitcoin-rutscht-unter-7000-dollar-a-1201348.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/bitcoin-rutscht-unter-7000-dollar-a-1201348.html
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źródło: IZ 

https://iz.ru/728617/2018-04-05/peskov-nazval-tcenzuroi-blokirovku-

facebook-akkauntov-fan 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Atak przy użyciu noża w Hackney: Zatrzymano dwóch chłopców 

po tym jak na skutek odniesionych ran zmarł mężczyzna 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/uk-england-43649193 

 

 

4.IV 

STANY ZJEDNOCZONE: Strzelanina w siedzibie YouTube: Podejrzana kobieta "był 

zła w związku usunięciem jej kanałów w serwisie” 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-43638221 

 

Trzecia i czwarta faza sporu o handel pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a 

Chinami 

źródło: DW 

http://www.dw.com/de/runde-drei-und-vier-im-handelsstreit-zwischen-usa-und-

china/a-43242974 

 

 

Rosja otrzymała z OZHO (organizacji ds. rozprzestrzeniania broni 

chemicznej) odpowiedź na pytanie w „sprawie Skripala" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/728152/2018-04-04/rossiia-poluchila-ot-ozkho-otvety-na-

voprosy-po-delu-skripalia 

 

 

https://iz.ru/728617/2018-04-05/peskov-nazval-tcenzuroi-blokirovku-facebook-akkauntov-fan
https://iz.ru/728617/2018-04-05/peskov-nazval-tcenzuroi-blokirovku-facebook-akkauntov-fan
http://www.bbc.com/news/uk-england-43649193
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-43638221
http://www.dw.com/de/runde-drei-und-vier-im-handelsstreit-zwischen-usa-und-china/a-43242974
http://www.dw.com/de/runde-drei-und-vier-im-handelsstreit-zwischen-usa-und-china/a-43242974
https://iz.ru/728152/2018-04-04/rossiia-poluchila-ot-ozkho-otvety-na-voprosy-po-delu-skripalia
https://iz.ru/728152/2018-04-04/rossiia-poluchila-ot-ozkho-otvety-na-voprosy-po-delu-skripalia
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3.IV 

Prokuratura chce wydawać C. Puigdemonta Hiszpanii 

źródło: DER SPIEGEL 

http://spiegel.de/politik/ausland/carles-puigdemont-staatsanwaltschaft-

beantragt-auslieferung-nach-spanien-a-1200986.html 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Strzelanina w Tottenham - siedemnastoletnia dziewczyna 

zmarła na skutek odniesionych ran 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-43624392 

 

 

Ślady Dinozaurów odkryte w szkockim Skye – „mają duże znaczenie" 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-highlands-islands-43620237 

 

 

2. IV 

ETA oczekuje międzynarodowej aprobaty, aby ogłosić na wiosnę decyzję o jej 

rozwiązaniu 

źródło: EL PAIS 

https://politica.elpais.com/politica/2018/04/01/actualidad/1522599828_59411

7.html 

 

A. Puszkov  odpowiedział prezydentowi P. Poroszenko na słowa o zamiarze 

wprowadznia pokojowych negocjatorów  do Donbasu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/727120/2018-04-02/pushkov-otvetil-poroshenko-na-slova-o-

vvedenii-mirotvortcev-v-donbass 

 

http://spiegel.de/politik/ausland/carles-puigdemont-staatsanwaltschaft-beantragt-auslieferung-nach-spanien-a-1200986.html
http://spiegel.de/politik/ausland/carles-puigdemont-staatsanwaltschaft-beantragt-auslieferung-nach-spanien-a-1200986.html
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-43624392
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-highlands-islands-43620237
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/01/actualidad/1522599828_594117.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/01/actualidad/1522599828_594117.html
https://iz.ru/727120/2018-04-02/pushkov-otvetil-poroshenko-na-slova-o-vvedenii-mirotvortcev-v-donbass
https://iz.ru/727120/2018-04-02/pushkov-otvetil-poroshenko-na-slova-o-vvedenii-mirotvortcev-v-donbass
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Tiangong-1: Uszkodzona chińska stacja kosmiczna spadnie do Południowego 

Pacyfiku 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/science-environment-43614408 

 

 

Chiny odpowiedzą na posunięcie Stanów Zjednoczonych podniesieniem ceł na 

amerykańskie towary importowe w wysokości 3 miliardów dolarów 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-43614400 

 

1.IV 

Wojna w Syrii: „Osiągnięto porozumienie" aby ewakuować ciężko rannych z 

miasta Douma 

źródło: BBC  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43609046 

 

MOUNT EVEREST: Sherpa chce pobić rekord i wejść na szczyt 22 raz 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-43605273 

 

 

Ministerstwo ds. sytuacji Wyjątkowych poinformowało o wysokim ryzyku 

wystąpienia pożarów w 30 regionach Federacji Rosyjskiej 

źródło: IZ 

https://iz.ru/726886/2018-04-01/mchs-rasskazalo-o-vysokom-riske-pozharov-

na-sotcobektakh-v-30-regionakh-rf 

http://www.bbc.com/news/science-environment-43614408
http://www.bbc.com/news/world-asia-43614400
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43609046
http://www.bbc.com/news/world-asia-43605273
https://iz.ru/726886/2018-04-01/mchs-rasskazalo-o-vysokom-riske-pozharov-na-sotcobektakh-v-30-regionakh-rf
https://iz.ru/726886/2018-04-01/mchs-rasskazalo-o-vysokom-riske-pozharov-na-sotcobektakh-v-30-regionakh-rf

