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     11 (68) 1-30.11.2018                                                            POLSKA - EUROPA - ŚWIAT - > KRONIKA WIADOMOŚCI 

W numerze: 

42    STANY ZJEDNOCZONE - Strzelanina w Pittsburghu  

42   Wenezuela:matki oddają swoje dzieci, dzieci mieszkają na ulicach 

41    Prywatne wiadomości z 81 tys zhakowanych kont FB na sprzedaż 

38    Sztorm we Włoszech: Na Sycylii zostały zabite dwie rodziny 

36    Sankcje nałożone na Iran: H. Rouhani buntuje się po decyzji 

35    Amerykańskie wybory odbywające się w połowie kadencji  

34    STANY ZJEDNOCZONE - Wyniki wyborów w środku kadencji 

33    Naukowcy określili najbardziej efektywną i pożyteczną dietę 

32    USA - Pożary w Kalifornii 

30    Rocznica zakończenia I wojny światowej 

27    Dzień niepodległości w Polsce - 100 rocznica 

26    Osiem osób zabitych w tajnej akcji Izraela w Gazie 

24    WIELKA BRYTANIA – T. May szuka poparcia gabinetu dla Brexitu 

21    Pożary w Kalifornii: Liczba zaginionych wynosi 631 osób 

20    Przywódcy Czerwonych Kmerów zostali uznani za winnych  

17    BBC 100 wpływowych kobiet w roku 2018 
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16    Wymieniono imiona zwycięzców nagrody Emmy 

13   R. Kubica: Polski kierowca Formuły 1 wraca do startu w zawodach  

10    Protesty we Francji w związku z podniesieniem cen na paliwo 

8  Eskalacja po tym jak Rosja zajęła ukraińskie okręty wojenne 

4     Klimat: Emisja CO2 wzrosła po raz pierwszy od czterech lat 

3     ROSJA: MSZ skomentowało zakaz wjazdu mężczyzn na Ukrainę 

29 listopad (czwartek)  –  30 listopad (piątek) 2018 

30.XI 

Brexit: T. May nie wyklucza drugiego głosownia parlamentu na projektem 

 

 

Margaret Beckett jest jednym z trzech byłych ministrów spraw zagranicznych, 

która chce przeprowadzenia kolejnego referendum 

T. May przyjmuje opcję powtórnego głosowania w Izbie Gmin nad jej projektem 

jeśli parlament odrzuci go za pierwszym razem 

Premier powiedziała, że może uzyskać poparcie swojego projektu podczas 

głosownia 11 grudnia pomimo sprzeciwu części Torysów. 
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Podczas rozmowy premier z Laurą Kuenssbergz BBC T. May powiedziała, że 

przekonuje parlament do głosowania nad referendum. Szef Rady UE D. Tusk 

ostrzegł, że jeśli parlament brytyjski odrzuci porozumienie Wielka Brytania 

może mieć tylko dwie możliwości albo opuszczenie Unii bez porozumienia albo 

pozostanie w niej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46394431 

 

 

ROSJA: MSZ skomentowało zakaz wjazdu mężczyzn na Ukrainę 

źródło: IZ  

https://iz.ru/818449/2018-11-30/mid-prokommentiroval-zapret-na-vezd-

muzhchin-iz-rf-na-ukrainu 

 

 

WIELKA BRYTANIA: W Zoo w Dudley zastrzelono śnieżną panterę, która uciekła 

z klatki 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-birmingham-46398647 

 

29.XI 

ROSJA: W Dumie Państwowej rozważono perspektywę zamknięcia przez Turcję 

cieśniny Bosfor 

źródło: IZ 

https://iz.ru/818027/2018-11-29/v-gosdume-otcenili-perspektivu-zakrytiia-

turtciei-proliva-bosfor 

 

Brexit: T. May przepytywana przez parlamentarzystów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/live/uk-politics-parliaments-46346257 

 

 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46394431
https://iz.ru/818449/2018-11-30/mid-prokommentiroval-zapret-na-vezd-muzhchin-iz-rf-na-ukrainu
https://iz.ru/818449/2018-11-30/mid-prokommentiroval-zapret-na-vezd-muzhchin-iz-rf-na-ukrainu
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-birmingham-46398647
https://iz.ru/818027/2018-11-29/v-gosdume-otcenili-perspektivu-zakrytiia-turtciei-proliva-bosfor
https://iz.ru/818027/2018-11-29/v-gosdume-otcenili-perspektivu-zakrytiia-turtciei-proliva-bosfor
https://www.bbc.co.uk/news/live/uk-politics-parliaments-46346257
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Wielka Brytania: Niektóre uniwersytety rekrutują studentów bez specjalnych 

wymagań informuje serwis Ucass 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/education-46374281 

22 listopad (czwartek)  –  28 listopad (środa) 2018 

 

28.XI 

ROSJA: W. Putin określił incydent w Cieśninie Kerczeńskiej prowokacją P. 

Poroszenki przed wyborami prezydenckimi na Ukrainie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/817551/2018-11-28/putin-nazval-intcident-v-chernom-more-

provokatciei-poroshenko-pered-vyborami 

 

 

Brexit uczyni Wielką Brytanię gorszą przewidują prognozy rządowe 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46366162 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Ludzie, którzy zwracają do sklepów większość towarów, 

który kupili 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/business-46279638 

 

 

27.XI 

Zmiany klimatyczne: Emisja dwutlenku węgla wzrosła po raz pierwszy od 

czterech lat 

 

https://www.bbc.co.uk/news/education-46374281
https://iz.ru/817551/2018-11-28/putin-nazval-intcident-v-chernom-more-provokatciei-poroshenko-pered-vyborami
https://iz.ru/817551/2018-11-28/putin-nazval-intcident-v-chernom-more-provokatciei-poroshenko-pered-vyborami
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46366162
https://www.bbc.co.uk/news/business-46279638
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Emisja węgla do atmosfery jeszcze nie osiągnęła swojej  największej 

wartości w wielu krajach - podaje raport 

Globalne wysiłki zmierzające do ograniczenia zmian klimatycznych nie udają 

się informuje ONZ publikując dane na temat wzrostu CO2 w ciągu czterech lat 

Raport mówi, że za wzrost poziomu CO2 w 2017 roku odpowiada wzrost 

ekonomiczny. 

Aby wypełnić postanowienia paryskiego porozumienia w sprawie klimatu jest 

kluczowe ograniczenie największej wartości emisji do 2020 roku. 

Ale zdaniem analityków nie uda się to nawet do 2030 roku.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-46347453 

 

 

 

Ukraina - Rosja incydent na M. Azowskim : Aresztowani marynarze zostali 

pokazani w rosyjskiej telewizji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46356111 

 

 

Brexit: Theresa May zaprzecza, że „zrezygnowała" z negocjacji przed 

uzgodnieniem umowy z UE 

https://www.bbc.com/news/science-environment-46347453
https://www.bbc.com/news/world-europe-46356111
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-46363879 

 

 

26.XI 

Napięcie pomiędzy Rosją i Ukrainą wzrosło po zajęciu statków w Cieśninie 

Kerczeńskiej 

 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-46363879
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Droga, którą miały przebyć ukraińskie okręty 

Ukraiński parlament ma podjąć decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego po tym 

jak w niedzielę Rosja zajęła trzy okręty i zatrzymał 23 członków załogi 

Trzy okręty płynęły na południe od Krymu, który został zaanektowany przez 

Rosję w 2014 roku, kiedy doszło do ich zatrzymania. 
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Rosja ostrzelała jednostki ukraińskie  przed tym jak jej siły specjalne 

weszły na ich pokład. Około 3-6 Ukraińców zostało rannych. 

Zdaniem Ukrainy był to rosyjski "akt agresji". Moskwa informuje, że okręty 

nielegalnie znalazły sie na ich wodach terytorialnych.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46340283 

 

ROSJA: Na okręcie marynarki wojennej Ukrainy w Cieśninie Kerczeńskiej  

znajdowało się dwóch pracowników służb bezpieczeństwa 

źródło: IZ 

https://iz.ru/816833/2018-11-26/na-korable-vms-ukrainy-v-kerchenskom-

prolive-nakhodilis-dva-sotrudnika-sbu 

 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Jak wygląda życie bez żadnych przyjaciół 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-46320445 

 

 

25.XI 

Eskalacja napięcia po tym jak Rosja zajęła ukraińskie okręty wojenne 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46340283
https://iz.ru/816833/2018-11-26/na-korable-vms-ukrainy-v-kerchenskom-prolive-nakhodilis-dva-sotrudnika-sbu
https://iz.ru/816833/2018-11-26/na-korable-vms-ukrainy-v-kerchenskom-prolive-nakhodilis-dva-sotrudnika-sbu
https://www.bbc.com/news/uk-46320445
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Tankowiec pod mostem zamknął drogę do Morza Azowskiego i z powrotem 

Rosja ostrzelała i zajęła trzy okręty ukraińskie na południe od Krymu 

Dwa kutry artyleryjskie i holownik zostały zajęte przez siły rosyjskie. 

Kilka członków załogi ukraińskiej zostało rannych 

Oba kraje wzajemnie sie oskarżają o spowodowanie incydentu. W poniedziałek 

ukraiński parlament będzie głosował nad wprowadzeniem stanu wojennego w 

kraju. 

Kryzys rozpoczął się po tym jak Rosja oskarżyła Ukrainę o to, że jej okręty 

naruszyły ich wody terytorialne. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46338671 

 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Pacjenci otrzymali niebezpieczne implanty medyczne 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-46318445 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46338671
https://www.bbc.com/news/health-46318445
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Przywódcy UE zgodzili się na zaproponowane przez T. May porozumienie w 

sprawie Brexitu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-46334649 

 

 

24.XI 

Protesty we Francji w związku z podniesieniem cen na paliwo: w Paryżu 

Policja użyła gazu łzawiącego 

 

 

Przez ulicę Champs-Elysées przeszło około 5000 protestujących 

Policja w Paryżu użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych aby rozproszyć 

protestujących przeciwko podniesieniem cen na paliwo 

Do przemocy doszło na ulicy Champs-Elysées kiedy protestujący próbowali 

przedrzeć się przez kordon policji. 

Na ulicy zgromadziło się około 5000 osób protestujących. Po starciach z 

policją kilkadziesiąt osób zostało aresztowanych. 

Organizatorzy ruchu „żółtych kamizelek" określili ostatni protest jako 

„drugi akt" w swojej kampanii. 

https://www.bbc.com/news/uk-46334649
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Ich nazwa pochodzi od wyróżniającego się stroju, protestujący sprzeciwiają 

się podniesieniu akcyzy na paliwo do silników diesel.  

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-46328439 

 

 

Brexit: Donald Tusk przekonuje UE do przyjęcia porozumienia wynegocjowanego 

przez T. May 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-46330380 

 

 

Od A do Z jak sztuczna inteligencja zmienia świat 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/future/gallery/20181115-a-guide-to-how-artificial-

intelligence-is-changing-the-world 

 

23.XI 

Brexit: T. May tłumaczy, że UE nie zaoferuje „lepszych warunków" jeśli 

przygotowane przez nią porozumienia zostanie odrzucone 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46328439
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46330380
http://www.bbc.com/future/gallery/20181115-a-guide-to-how-artificial-intelligence-is-changing-the-world
http://www.bbc.com/future/gallery/20181115-a-guide-to-how-artificial-intelligence-is-changing-the-world
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Pedro Sanchez i 27 pozostałych liderów UE będą poproszenie w niedzielę aby 

podpisać zgodę 

Theresa May powiedziała, że Wielka Brytania nie powinna mieć nadziei na 

„lepsze porozumienia" z UE jeśli parlament brytyjski odrzuci jej 

porozumienie z UE 

Brytyjska premier powiedział BBC, że może być tylko „więcej podziałów i 

niepewności" jeśli parlament zagłosuje przeciwko jej porozumieniu w 

następnym miesiącu. Szczyt przywódców UE dotyczący podpisania porozumienia 

odbędzie się w niedzielę pomimo „nie rozwiązanej" kwestii Gibraltaru. 

Hiszpania domaga się pisemnych gwarancji ze strony Wielkiej Brytanii, że ta 

będzie w przyszłości konsultować warunki handlowe z UE dotyczące Gibraltaru 

- brytyjskiego terytorium zależnego. 

Jej premier Pedro Sanchez powiedział, że nie zdecyduje na uczestnictwo w 

niedzielnym szczycie dopóki nie zostaną one przygotowane.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46312909 

 

 

ROSJA: W Ministerstwie Spraw Zagranicznych możliwe wyjście USA z układu o 

nierozprzestrzenianiu broni jądrowej o krótkim i średnim zasięgu porównano 

do światowej katastrofy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/815698/2018-11-23/v-mid-vozmozhnyi-vykhod-ssha-iz-drsmd-

sravnili-so-vsemirnoi-katastrofoi 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46312909
https://iz.ru/815698/2018-11-23/v-mid-vozmozhnyi-vykhod-ssha-iz-drsmd-sravnili-so-vsemirnoi-katastrofoi
https://iz.ru/815698/2018-11-23/v-mid-vozmozhnyi-vykhod-ssha-iz-drsmd-sravnili-so-vsemirnoi-katastrofoi
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WIELKA BRYTANIA- Zdrowie psychiczne: Jak obraz wykreowany w mediach 

społecznościowych wywiera presję na chłopców 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/newsround/46301970 

 

 

22.XI 

Brexit: Wstępne porozumienia w sprawie przyszłej relacji dobre dla Wielkiej 

Brytanii mówi T. May 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46300247 

  

 

Robert Kubica: Polski kierowca Formuły 1 wraca do startu w zawodach w 2019 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/sport/formula1/46300009 

  

WIELKA BRYTANIA - Problemy ze zdrowiem psychicznym : ma ja jedna na cztery 

kobiety 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/health-46295719 

  

Burza pyłowa w Australii: Ostrzeżenia dotyczące zdrowia po zmianie koloru 

nieba  

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-australia-46298309 

  

 

https://www.bbc.co.uk/newsround/46301970
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46300247
https://www.bbc.co.uk/sport/formula1/46300009
https://www.bbc.co.uk/news/health-46295719
https://www.bbc.co.uk/news/world-australia-46298309
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ROSJA: W Kremlu skomentowano propozycję Rady Federacji zmiany warunków 

użycia broni jądrowej 

źródło: IZ   

https://iz.ru/815286/2018-11-22/v-kremle-prokommentirovali-predlozhenie-

sovfeda-izmenit-usloviia-naneseniia-iadernogo-udara 

 

 

 

15 listopad (czwartek)  –  21 listopad (środa) 2018 

21.XI 

Głosowanie na szefa Interpolu: Rosja żałuje, że nie wygrał Rosjanin 

 

 

Kim Jong-yang został szefem agencji Interpolu po tym jak jego poprzednik 

zaginął we wrześniu 

Interpol  wybrał pochodzącego z Korei Pd. Kim Jong-yanga odrzucając 

kontrowersyjną kandydaturę Rosjanina  

Kim Jong-yang został wybrany szefm agencji podczas kongresu w Dubaju. 

Pokonał om Alexander Prokopchuka, który został oskarzony o wykorzystywanie 

systemu nakazów aresztowania do krytyków Kremla. 

https://iz.ru/815286/2018-11-22/v-kremle-prokommentirovali-predlozhenie-sovfeda-izmenit-usloviia-naneseniia-iadernogo-udara
https://iz.ru/815286/2018-11-22/v-kremle-prokommentirovali-predlozhenie-sovfeda-izmenit-usloviia-naneseniia-iadernogo-udara
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Rosja uznała wyniki głosowania za „niespotykaną presję i ingerencję w 

sprawy państwowe". 

źródło: BBC, IZ 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-46286959 

https://iz.ru/814770/2018-11-21/v-kremle-sozhaleiut-o-proigryshe-kandidata-

ot-rf-na-vyborakh-glavy-interpola 

 

 

Brexit: T. May prowadzi rozmowy w Brukseli w sprawie finalizacji 

porozumienia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46284310 

 

 

ROSJA: Deputowany Rady Najwyższej opowiedział o oszukanych nadziejach 

uczestnichów  euromajdanu  

źródło: IZ 

https://iz.ru/814733/2018-11-21/deputat-rady-rasskazal-ob-obmanutykh-

nadezhdakh-uchastnikov-evromaidana 

 

 

20.XI 

Brexit: Sprzeciw w związku ze sformułowaniem T. May odnośnie mieszkańców UE 

Theresa May napotkała na sprzeciw po tym jak wyraziła się, że pracownicy z 

UE nie będa mogli już więcej „wskoczyć w kolejkę" po Brexicie 

Do komentarzy doszło podczas przemówienie do szefów biznesu w poniedziałek, 

w którym brytyjska premier obiecała zakończyć swobodny przepływ pracowników 

pomiędzy UE a Zjednoczonym Królestwem. 

„Nie będzie więcej takiej sytuacji, że obywatele UE, niezależnie od 

umiejętności lub doświadczenia, które posiadają będą mogli wskoczyć do 

kolejki przed inżynierami z Sydney albo programistami z Delhi" - powiedział 

t. May w swoim wystąpieniu. 

Nicola Sturgeon pierwsza minister Szkocji powiedziała, że przemówienie 

premier było obraźliwe i haniebne 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-46286959
https://iz.ru/814770/2018-11-21/v-kremle-sozhaleiut-o-proigryshe-kandidata-ot-rf-na-vyborakh-glavy-interpola
https://iz.ru/814770/2018-11-21/v-kremle-sozhaleiut-o-proigryshe-kandidata-ot-rf-na-vyborakh-glavy-interpola
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46284310
https://iz.ru/814733/2018-11-21/deputat-rady-rasskazal-ob-obmanutykh-nadezhdakh-uchastnikov-evromaidana
https://iz.ru/814733/2018-11-21/deputat-rady-rasskazal-ob-obmanutykh-nadezhdakh-uchastnikov-evromaidana
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źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46274118 

 

 

 

ROSJA: Senator wezwał UE do nie wchodzenia w sprawy Rosji po groźbach na 

Morzu Azowskim 

źródło: IZ 

https://iz.ru/814359/2018-11-20/senator-prizval-es-ne-lezt-v-dela-rossii-

posle-ugroz-po-azovskomu-moriu 

 

 

 

 

 

 

Wymieniono imiona zwycięzców międzynarodowej nagrody Emmy 

źródło: BBC 

https://iz.ru/814341/2018-11-20/nazvany-imena-pobeditelei-mezhdunarodnoi-

premii-emmy 

 

 

 

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się jak wygląda Ziemia z Kosmosu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/newsround/46252904 

 

 

19.XI 

Theresa May i Brexit i najnowsze informacje 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46274118
https://iz.ru/814359/2018-11-20/senator-prizval-es-ne-lezt-v-dela-rossii-posle-ugroz-po-azovskomu-moriu
https://iz.ru/814359/2018-11-20/senator-prizval-es-ne-lezt-v-dela-rossii-posle-ugroz-po-azovskomu-moriu
https://iz.ru/814341/2018-11-20/nazvany-imena-pobeditelei-mezhdunarodnoi-premii-emmy
https://iz.ru/814341/2018-11-20/nazvany-imena-pobeditelei-mezhdunarodnoi-premii-emmy
https://www.bbc.co.uk/newsround/46252904
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źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/live/uk-politics-46259459 

 

 

NASA zgadza się z argumentacją „Roskosmosa" w sprawie awarii „Sojuza-FG" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/813803/2018-11-19/nasa-soglasilos-s-vyvodami-roskosmosa-po-

avarii-soiuza-fg 

 

Angielskie społeczeństwo żyjące daleko poza siecią 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/in-pictures-45046023 

 

 

BBC 100 wpływowych kobiet w roku 2018: Kto jest na liście 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-46225037 

 

 

18.XI 

Jonestown: Odbudowa mojego życia po tym jak przetrwałam masakrę 

 

https://www.bbc.co.uk/news/live/uk-politics-46259459
https://iz.ru/813803/2018-11-19/nasa-soglasilos-s-vyvodami-roskosmosa-po-avarii-soiuza-fg
https://iz.ru/813803/2018-11-19/nasa-soglasilos-s-vyvodami-roskosmosa-po-avarii-soiuza-fg
https://www.bbc.co.uk/news/in-pictures-45046023
https://www.bbc.co.uk/news/world-46225037
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Laura Johnson Kohl (zdjęcie pochodzi z prawa jazdy) była jedną z 

kilkudziesięciu osób, które przeżyły 

 

Niedziela 18 listopada to 40 rocznica masakry w Jonestown gdzie ponad 900 

osób zginęło w osiedlu prowadzonym przez przywódcę sekty Jima Jonesa 

W dzień rocznicy jedna z ocalałych Laura Johnston Kohl rozmawiała z BBC o 

tym jak uciekła przed śmiercią i jak ona i inni odbudowali swoje życie 

kilka dekad po wydarzeniu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46241372 

 

Pożary w Kalifornii: Dlaczego tak wiele osób jest zaginionych? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46253575 

 

 

 

 

Theresa May: Brexit nie będzie łatwiejszy jeśli ja przestanę być premierem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-46250607 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46241372
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46253575
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46250607
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17.XI 

Pożary w Kalifornii: „Ponad 1000 osób uważa się za zaginione" 

 

 

Sprowadzono psy, aby można było odnaleźć zwłoki 

 

Lokalne władze informują, że 1000 osób uważa się za zaginione na skutek 

pożarów, które zniszczyły tysiące domów i zabiły co najmniej 71 osób  

Liczba zabitych wzrosło z 63 w piątek, osiem dni po tym jak w północnej 

Kalifornii wybuchł pożar Camp Fire 

Jednak duży wzrost liczby zaginionych z 631 do 1011 w ciągu 24 godzin może 

nie być dokładny. 

Szeryf Kory Honea z hrabstwa County poinformował, że na liście mogą 

znajdować się duplikaty nazwisk. 

„Chciałbym abyście państwo zrozumieli, że to jest dynamiczna lista" - 

powiedział reporterom. 

„Informacja, którą podajemy to surowe dane i może się zdarzyć taka 

sytuacja, ze lista zawiera duplikaty”.  

źródło: BBC 
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https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46245346 

 

Jamal Khashoggi: CIA „oskarża saudyjskiego księcia o morderstwo" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-46245167 

 

Argentyńska łódź podwodna: Wrak ARA San Juan został znaleziony 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46245686 

 

 

Protesty we Francji w związku z cenami benzyny: jedna osoba zginęła 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46233560 

 

 

Jak ludzkość wpłynęła na ewolucję najbardziej popularnego ptaka na świecie 

źródło: BBC 

https://www.bbcearth.com/blog/?article=how-humans-shaped-the-evolution-of-

the-worlds-most-common-bird 

 

 

16.XI 

Przywódcy Czerwonych Kmerów zostali uznani za winnych ludobójstwa w 

Kambodży 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46245346
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-46245167
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46245686
https://www.bbc.com/news/world-europe-46233560
https://www.bbcearth.com/blog/?article=how-humans-shaped-the-evolution-of-the-worlds-most-common-bird
https://www.bbcearth.com/blog/?article=how-humans-shaped-the-evolution-of-the-worlds-most-common-bird
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Obaj przywódcy już odsiadują wyrok dożywocia 

 

Po raz pierwszy dwaj przywódcy reżimu Czerwonych Kmerów Pol Pota w Kambodży 

zostali skazani za ludobójstwo 

 

Zastępca Pol Pota Nuon Chea l. 92 oraz szef państwa  Khieu Samphan l. 87 

uczestniczyli w procesie, w którym oskarżono ich o eksterminację muzułmanów 

Cham oraz czystki etniczne na wietnamskiej społeczności. 

Był to pierwszy wyrok w sprawie ludobójstwa wydany przez trybunał ONZ w 

okresie rządów brutalnego reżimu w latach 1975- 1979. 

Uważa się, że w tym okresie mogło życie stracić aż do dwóch milionów ludzi 

spośród Kmerów 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-46217896 

 

 

Pożary w Kalifornii: Liczba zaginionych wynosi 631 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46230927 

 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-46217896
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46230927
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Debata na temat Brexitu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/live/uk-politics-46200010 

 

 

Kilogram został na nowo zdefiniowany 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-46143399 

 

 

15.XI 

Brexit: Dominic Raab i Esther McVey zrezygnowali ze swoich stanowisk w 

związku z porozumieniem zredagowanym przez rząd T. May 

 

 

Dominic Raab, który ustąpił ze stanowiska jako sekretarz ds. Brexitu uważa, 

że konieczne są zmiany 

https://www.bbc.co.uk/news/live/uk-politics-46200010
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-46143399
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Sekretarz ds. Brexitu Dominic Raab poinformował, że odchodzi z gabinetu w 

związku „poważnymi uchybieniami" w zredagowanym dokumencie określającym 

warunki wyjścia z UE. 

Powiedział też BBC, że Wielka Brytania powinna być gotowa na ryzyko wyjścia 

z UE bez porozumienia przez „szantaż" ze strony UE. 

Z rządu odeszły również Esther McVey oraz Suella Braverman i Shailesh Vara. 

Premier Theresa May prze trzy godziny w Izbie Gmin odpowiadała na 

nieprzyjazne w większości pytania i może się liczyć z głosem wotum 

nieufności ze strony Torysów w parlamencie. 

źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46219495 

 

 

Wielka Brytania: Theresa May broni porozumienia zredagowanego w sprawie 

Brexitu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/live/uk-politics-46200010 

 

 

Ukraina przygotowuje nowe sankcje w związku z wyborami w Donbasie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/812563/2018-11-15/ukraina-gotovit-novye-sanktcii-iz-za-

vyborov-v-donbasse 

 

 

Brexit: Jeden ze szkockich torysów przekonuje, że  David Mundell powinien 

zrezygnować ze stanowiska 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-politics-46220929 

 

 

 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46219495
https://www.bbc.co.uk/news/live/uk-politics-46200010
https://iz.ru/812563/2018-11-15/ukraina-gotovit-novye-sanktcii-iz-za-vyborov-v-donbasse
https://iz.ru/812563/2018-11-15/ukraina-gotovit-novye-sanktcii-iz-za-vyborov-v-donbasse
https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-politics-46220929
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8 listopad (czwartek)  –  14 listopad (środa) 2018 

14.XI 

WIELKA BRYTANIA - Theresa May szuka poparcia gabinetu dla planu Brexitu 

 

 

Zakończyło się kluczowe spotkanie rządu gdzie ministrowie debatowali nad 

planem porozumienia wyjścia z UE 

Spotkanie, które miało miejsce na Downig Street 10 trwało pięć godzin 

Jeśli T. May dostanie zielone światło z Londynu ma wygłosić oświadczenie, 

żeby opublikować dokumenty związane z wyjściem z UE. 

Niektórzy reprezentanci Torysów  i partie opozycyjne już skrytykowały 

treść, którą będą zawierać dokumenty. 

Wcześnie T. May zapowiedziała, że pozwoli rządowi Wielkiej Brytanii 

odzyskać kontrolę nad granicami, systemem prawnym i finansami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46203425 

 

ROSJA: Zmarł  aktor Siergiej Jurtajkin, który zagrał w „Cichym Donie" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/812164/2018-11-14/skonchalsia-sygravshii-v-tikhom-done-akter-

sergei-iurtaikin 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46203425
https://iz.ru/812164/2018-11-14/skonchalsia-sygravshii-v-tikhom-done-akter-sergei-iurtaikin
https://iz.ru/812164/2018-11-14/skonchalsia-sygravshii-v-tikhom-done-akter-sergei-iurtaikin
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W Komisji Europejskiej poparto ideę stworzenia armii europejskiej 

źródło: IZ 

https://iz.ru/812184/2018-11-14/v-evrokomissii-podderzhali-ideiu-sozdaniia-

armii-evropy 

 

 

13.XI 

Pożary w Kalifornii: Co najmniej 42 osoby zginęły  

 

 

Wielu z 26 tysięcy mieszkańców straciło swoje domy 

 

W Kalifornii odnaleziono trzynaście kolejnych ciał co zwiększa liczbę ofiar 

najtragiczniejszych do tej pory pożarów w stanie do 42  

Szczątki ciał odnaleziono w spalonym w większości mieście Paradise w 

północnej części stanu. 

Co najmniej 228 osoby uważa się za zaginione. Prawie 7200 budynków zostało 

zniszczonych a kolejnych 15 500 jest zagrożonych. 

https://iz.ru/812184/2018-11-14/v-evrokomissii-podderzhali-ideiu-sozdaniia-armii-evropy
https://iz.ru/812184/2018-11-14/v-evrokomissii-podderzhali-ideiu-sozdaniia-armii-evropy
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Pożary były bardziej tragiczne od tych w Griffith Park w 1933 roku kiedy 

zginęło 31 osób. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46190118 

 

 

 

D. Pieskov skomentował sytuację dotyczącą cen benzyny w Rosji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/811686/2018-11-13/peskov-prokommentiroval-situatciiu-s-

tcenami-na-benzin-v-rossii 

 

 

 

12.XI 

Osiem osób zabitych w tajnej akcji Izraela w Gazie 

 

Kiedy doszło do walki Izrael przeprowadził nalot 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46190118
https://iz.ru/811686/2018-11-13/peskov-prokommentiroval-situatciiu-s-tcenami-na-benzin-v-rossii
https://iz.ru/811686/2018-11-13/peskov-prokommentiroval-situatciiu-s-tcenami-na-benzin-v-rossii
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Siedmiu Palestyńczyków w tym dowódca lokalnej milicji zostało zabitych w 

czasie tajnej operacji w Gazie informują władze Palestyny 

Izraelska armia informuje, że w wyniku walki został zabity izraelski 

żołnierz a inny został ranny. 

Palestyńczycy poinformowali, że Izraelczycy jadący cywilnym pojazdem zabili 

dowódcę Hamasu. 

Po wydarzeniu na południu Izraela było słychać głos syren a z terytorium 

Gazy wystrzelono pociski, ale nikt nie ucierpiał. 

Agencja AFP cytując władze Palestyny poinformował, że zginęło sześciu 

Palestyńczyków należących do Hamasu - grupy bojowników islamskich a siódmy 

był członkiem milicyjnego ugrupowania Popular Resistance Committees. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-46174912 

 

 

Pożary w Kalifornii: Liczba ofiar sięgnęła 31 osób a 200 osób jest ciągle 

zaginionych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46175339 

 

 

 

 

Brexit: Ministrowie informują, że „dzień sądu" jest bliski i czekają na 

decyzje 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/uk-politics-46178677 

 

 

11.XI 

Dzień niepodległości w Polsce – 100 rocznica: W marszu wzięły udział liczne 

tłumy, wśród, których znaleźli się reprezentanci skrajnej prawicy 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-46174912
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46175339
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46178677
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Rocznica święta przyciągnęła grupy ze skrajnej prawicy 

Ogromne tłumy celebrowały setną rocznicę niepodległości w Polsce przy 

kontrowersyjnym udziale grup skrajnie prawicowych 

Znaleźli się oni wśród ponad 200 000 uczestników, na czele których był 

prezydent A. Duda. 

Partie opozycyjne zbojkotowały wydarzenie. 

źródło: BBC, AL Jazeera 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46172662 

https://www.aljazeera.com/news/2018/11/polish-officials-march-nationalists-

independence-day-181111093227508.html 

 

ROSJA: W. Putin opowiedział o stosunku Rosji do uwag NATO u jej granic 

źródło: IZ 

https://iz.ru/810942/2018-11-11/putin-rasskazal-ob-otnoshenii-rossii-k-

ucheniiam-nato-u-ee-granitc 

 

 

Ali Bongo: Przywódca Gabonu „poważnie chory", ale wraca do zdrowia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46172662
https://www.aljazeera.com/news/2018/11/polish-officials-march-nationalists-independence-day-181111093227508.html
https://www.aljazeera.com/news/2018/11/polish-officials-march-nationalists-independence-day-181111093227508.html
https://iz.ru/810942/2018-11-11/putin-rasskazal-ob-otnoshenii-rossii-k-ucheniiam-nato-u-ee-granitc
https://iz.ru/810942/2018-11-11/putin-rasskazal-ob-otnoshenii-rossii-k-ucheniiam-nato-u-ee-granitc
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https://www.bbc.com/news/world-africa-46170730 

 

10.XI 

Rocznica zakończenia wojny: E. Macron i A. Merkel złożyli swoje podpisy 100 

lat po I wojnie światowej 

 

 

A. Merkel jest pierwszym powojennym przywódcą, który odwiedził Compiegne 

Prezydent Francji E. Macron i niemiecka kanclerz A. Merkel złożyli swoje 

podpisy upamiętniając setna rocznicę zakończenia I wojny światowej 

Podpisali się w księdze pamiątkowej w wagonie kolejowym identycznym, w 

którym podpisano rozejm w 1918 roku. Amerykański prezydent D. Trump był 

jednym z liderów, którzy wzieli udział w uroczystości. Jednak wywołał 

kontrowersje odwołując udanie się na cmentarz amerykańskich zołnierzy w 

sobotę z powodu złej pogody. 

W tym dniu doszło do napięcia pomiędzy D. Trumpem a E. Macronem w związku z 

budżetem obronnym Europy. 

Francuski przywódca powiedział, że UE potrzebuje połączonego wojska 

ponieważ USA wycofują się z kluczowego układu rozbrojeniowego z Rosją - 

traktatu o nierozprzestrzenianiu rakiet średniego zasięgu (Rosyjski 

prezydent M. Gorbatchow podpisał traktat: Intermediate - Range Nuclear 

Forces  z prezydentem R. Reaganem w 1987 roku) 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-46170730
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https://www.bbc.com/news/world-europe-46165903 

 

 

Pożary w Kalifornii: 250 tysięcy ludzi uciekło przed płomieniami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46161280 

 

 

 

 

Morderstwo Jamala Khashoggi - Turcja udostępniła nagrania stanom 

Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej i innym 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46162759 

 

 

9.XI 

Rocznica zakończenia I wojny światowej: E. Macron namawia liderów do 

odrzucenia nacjonalizmu 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46165903
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46161280
https://www.bbc.com/news/world-europe-46162759
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Prezydent Francji E. Macron przekonywał przywódców,  aby „walczyć o pokój" 

E. Macron obchodząc z przywódcami państwa setną rocznicę zakończenia I 

wojny światowej przekonywał do odrzucenia nacjonalizmu 

Zwracając się do liderów państw w Paryżu w tym do prezydenta Stanów 

Zjednoczonych - D. Trumpa i Rosji W. Putina określił nacjonalizm jako 

„zdradę idei patriotycznych". 

„Mówiąc ‘nasze interesy przede wszystkim a reszta nie ma znaczenia’ jest 

tłumione to co najważniejsze ma naród - jego moralne wartości" - 

powiedział. 

W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele państw z całego świata. 

Podczas pierwszej wojny świtowej od 1914 do 1918 roku zginęło 9,7 milionów 

żołnierzy i 10 milionów cywilów.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-australia-46147581 

 

 

Oskarżonemu o szpiegostwo oficerowi z Austrii grozi do 10 lat więzienia 

źródło: IZ 

https://iz.ru/810378/2018-11-09/obvinennomu-v-shpionazhe-ofitceru-iz-

avstrii-grozit-do-10-let-tiurmy 

  

 

https://www.bbc.co.uk/news/world-australia-46147581
https://iz.ru/810378/2018-11-09/obvinennomu-v-shpionazhe-ofitceru-iz-avstrii-grozit-do-10-let-tiurmy
https://iz.ru/810378/2018-11-09/obvinennomu-v-shpionazhe-ofitceru-iz-avstrii-grozit-do-10-let-tiurmy
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USA - Pożary w Kalifornii: Liczba ofiar to 25 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/health-46118103 

 

 

8.XI 

USA - dochodzenie D.Trump - Rosja „zagrożone" po zwolnieniu J. Sessions 

 

 

Potencjalni kandydaci na prokuratora generalnego Rudy Giuliani (po lewej), 

Pam Bondi (po lewej w środku), Lindsey Graham (po prawej w środki) and 

Chris Christie (po prawej)   

 

Amerykańskie śledztwo w sprawie domniemanego zaangażowania Rosji w czasie 

wyborów w 2016 roku może być zagrożone po tym jak prezydent D. Trump 

zwolnił prokuratora Generalnego Jeffa Sessions informuje przedstawiciel 

Demokratów 

Nancy Pelosi, który przewodzi Demokratom w Izbie Reprezentantów nazwał 

decyzję „bezczelną próbą" mającą na celu zakończyć lub powstrzymać 

dochodzenie. 

https://www.bbc.co.uk/news/health-46118103
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Śledztwo zostało skrytykowane przez następcę J. Sessions - M. Whitekera. 

Demokraci, którzy wygrali w Izbie Reprezentantów w wyborach w środku 

kadencji obiecali, że uratują dochodzenie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46135758 

  

 

ROSJA: M. Zacharowa opowiedziała o masowych pochówkach ofiar bombardowań 

USA w Rakce 

źródło: IZ 

https://iz.ru/809791/2018-11-08/zakharova-rasskazala-o-massovykh-

zakhoroneniiakh-zhertv-bombardirovok-ssha-v-rakke 

  

 

 

Naukowcy określili najbardziej efektywną i pożyteczną dietę 

źródło: IZ 

https://iz.ru/809778/2018-11-08/uchenye-nazvali-samuiu-effektivnuiu-i-

poleznuiu-dietu 

  

 

 

USA - Amerykański weteran z podejrzeniem choroby psychicznej zabił 12 osób 

w barze w Kalifornii w tym policjanta informują władze  

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46135459 

 

 

 

1 listopad (czwartek)  –  7 listopad (środa) 2018 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46135758
https://iz.ru/809791/2018-11-08/zakharova-rasskazala-o-massovykh-zakhoroneniiakh-zhertv-bombardirovok-ssha-v-rakke
https://iz.ru/809791/2018-11-08/zakharova-rasskazala-o-massovykh-zakhoroneniiakh-zhertv-bombardirovok-ssha-v-rakke
https://iz.ru/809778/2018-11-08/uchenye-nazvali-samuiu-effektivnuiu-i-poleznuiu-dietu
https://iz.ru/809778/2018-11-08/uchenye-nazvali-samuiu-effektivnuiu-i-poleznuiu-dietu
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46135459
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7.XI 

STANY ZJEDNOCZONE - Wyniki wyborów w środku kadencji: co oznaczają dla D. 

Trumpa 

 

 

Senat w rękach Republikanów 

 

Demokraci rozpoczęli starania o zdobycie władzy w rządzie federalnym. Era 

niepodzielnych rządów D. Trumpa i Republikanów zakończyła się 

W czasie swojej prezydentury D. Trump korzystał z przyjnego mu Kongresu - 

który w większości przypadków był przychylny dla jago słów i działania. 

Za dwa miesiące kiedy kontrolowana przez Demokratów Izba Reprezentantów 

zacznie rządy wszystko się zmieni.  

Izba Reprezentantów, pod rządami Republikanów która solidarnie opowiadała 

się za twardą legislacją w sprawie emigrantów, odrzuceniem Obamacare oraz 

za cięciami budżetowymi w programach społecznych - pomimo tego, że wiele 

ustaw nie przetrwało w Senacie - teraz zmieni swoje priorytety 

źródło: BBC   

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46067264 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46067264
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W ciężarówce wjeżdżającej do Wielkiej Brytanii znaleziono 21 ludzi w tym 11 

dzieci 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-sussex-46120022 

 

 

 

 

 

Na Ukrainie nie udała się aukcja sprzedaży statku „Nord" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/809383/2018-11-07/na-ukraine-provalilsia-auktcion-po-

prodazhe-norda 

 

 

6.XI 

Amerykańskie wybory odbywające się w połowie kadencji: Demokratom nie udało 

się zdobyć większości w Senacie 

 

Nadzieje Demokratów na zdobycie przewagi w amerykańskim Senacie nie 

spełniły się 

Republikański sprzymierzeniec Donalda Trumpa pozbawi stanowiska obecnego 

polityka w Indianie ale senatorzy Demokratów będą rządzić w stanach: West 

Virginia i New Jersey. 

Demokraci odnieśli znaczące sukcesy w Izbie Reprezentantów i wszystko 

wskazuje na to, że będą mieli tam większość. 

Obecnie Republikanie kontrolują obie izby. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46106086 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-sussex-46120022
https://iz.ru/809383/2018-11-07/na-ukraine-provalilsia-auktcion-po-prodazhe-norda
https://iz.ru/809383/2018-11-07/na-ukraine-provalilsia-auktcion-po-prodazhe-norda
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46106086
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ROSJA: D. Pieskow uściślił format spotkania Putina i Tramp w Paryżu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/808819/2018-11-06/peskov-utochnil-format-vstrechi-putina-i-

trampa-v-parizhe 

 

 

 

WIELKA BRYTANIA:  Leave.EU i firma ubezpieczeniowa Arron Banksa zapłaci 135 

tysięcy funtów kary 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46109883 

 

ROSJA: W Dumie państwowej zasugerowano Unii Europejskiej aby usunąć USA z 

NATO 

źródło: IZ 

https://iz.ru/808830/2018-11-06/v-gosdume-predlozhili-evrosoiuzu-

iskliuchit-ssha-iz-nato 

 

 

5.XI 

Sankcje nałożone na Iran: H. Rouhani buntuje się po ogłoszeniu decyzji 

 

https://iz.ru/808819/2018-11-06/peskov-utochnil-format-vstrechi-putina-i-trampa-v-parizhe
https://iz.ru/808819/2018-11-06/peskov-utochnil-format-vstrechi-putina-i-trampa-v-parizhe
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46109883
https://iz.ru/808830/2018-11-06/v-gosdume-predlozhili-evrosoiuzu-iskliuchit-ssha-iz-nato
https://iz.ru/808830/2018-11-06/v-gosdume-predlozhili-evrosoiuzu-iskliuchit-ssha-iz-nato
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Powrót do sankcji nałożonych na Iran spowodował wybuch furii 

Prezydent Iranu Hassan Rouhani obiecał „złamać"  surowe sankcje powtórnie 

nałożone przez Stany Zjednoczone wycelowane w kluczowe elementy gospodarki 

irańskiej 

Administracja D. Trumpa  wznawia wszystkie sankcje zniesione w 2015 roku po 

podpisaniu porozumienia z Iranem w sprawie programy atomowego. 

Dotkną one eksport ropy naftowej , przepływu towarów oraz bankowości co 

spowoduje trudności w prowadzeniu biznesu z krajem, którego głównym 

bogactwem jest ropa. 

Amerykański sekretarz stanu State Mike Pompeo powiedział, że Iran musi 

„funkcjonować jak normalny kraj albo przekona się, że jego gospodarka 

zawali się 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-46094489 

 

D. Miedwiediew opowiedział o następstwach protekcjonizmu dla USA 

źródło: IZ 

https://iz.ru/808567/2018-11-05/medvedev-rasskazal-o-posledstviiakh-

protektcionizma-dlia-ssha 

 

 

Ratunek w Nowej Zelandii: Rybak wyciągnął z oceanu 18-miesięsieczne dziecko  

https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-46094489
https://iz.ru/808567/2018-11-05/medvedev-rasskazal-o-posledstviiakh-protektcionizma-dlia-ssha
https://iz.ru/808567/2018-11-05/medvedev-rasskazal-o-posledstviiakh-protektcionizma-dlia-ssha
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źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-46093938 

  

 

 

 

4.XI 

Sztorm we Włoszech: Na Sycylii zostały zabite dwie rodziny 

 

 

Zatopiony dom gdzie doszło do tragedii 

Dwie rodziny utonęły kiedy rzeka wystąpiła z brzegów zatapiając ich dom 

 

Dziewięcioro ludzi zginęło w miejscowości Casteldaccia - od dzieci w wieku 

jednego, trzech i 15 lat aż do ich dziadków. Tylko trzy osoby, które 

znajdowały się poza domem ocalały. 

Inn trzy osoby zginęły kiedy ich samochody zostały zatopione na wyspie. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46088485 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-46093938
https://www.bbc.com/news/world-europe-46088485
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Przywódca opozycji w Bahrajnie skazany na dożywocie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-46088430 

 

 

Nowa Kaledonia: Francuskie terytorium na Pacyfiku odrzuca niepodległość 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-46087053 

 

 

 

 

Ross Edgley pierwszy człowiek, który opłynął Wielką Brytanię 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/uk-46088658/ross-edgley-first-to-swim-around-

britain 

 

 

3.XI 

Asia Bibi: W obawie o swoje życie obrońca oskarżonej uciekł z Pakistanu 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-46088430
https://www.bbc.com/news/world-asia-46087053
https://www.bbc.com/news/av/uk-46088658/ross-edgley-first-to-swim-around-britain
https://www.bbc.com/news/av/uk-46088658/ross-edgley-first-to-swim-around-britain
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Protestujący domagają się przywrócenia kary śmierci 

 

Saif Mulook powiedział agencji AFP, że aby reprezentować nadal Asia Bibi 

musiał opuścić kraj, której wyrok został anulowany przez sędziów w środę. 

Władze poinformowały, ze wyraziły zgodę na wydanie zakazu opuszczania kraju 

przez Asia Bibi, aby doszło do zakończenia protestów w związku z wyrokiem. 

 

Asia Bibi został uznana za winną w 2010 roku obrazy proroka Mahometa 

podczas kłótni z sąsiadami, wielu domaga się przywrócenia kary śmierci.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-46082324 

 

 

Nowa Kaledonia: Francuskie wyspy odrzuciły niepodległość 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-46070521/new-caledonia-french-

islands-set-for-independence-vote 

 

 

 

Brexit: Relacje pomiędzy Irlandią a Wielką Brytanią są bardzo „napięte" 

https://www.bbc.com/news/world-asia-46082324
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-46070521/new-caledonia-french-islands-set-for-independence-vote
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-46070521/new-caledonia-french-islands-set-for-independence-vote
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-46083327 

 

 

Czym jest dieta owocowa? 

źródło: BBC 

https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/what-fruitarian-diet 

 

 

2.XI 

Prywatne wiadomości z 81 000 zhakowanych kont Facebooka na sprzedaż 

 

 

Hakerzy odczytali i opublikowali prywatne wiadomości co najmniej 81 000 

użytkowników FB 

Hakerzy poinformowali BBC Russian Service, że mają szczegóły pochodzące ze 

120 milionów kont , które zamierzają sprzedać, jednak istnieją powody aby 

wątpić w te dane. 

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-46083327
https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/what-fruitarian-diet
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Facebook poinformował, że jego systemy zabezpieczeń nie zostały złamane. A 

dane zostały uzyskane prawdopodobnie na skutek dodatków zainstalowanych w 

przeglądarkach internetowych. 

FB poinformował, że podjął kroki aby zabezpieczyć pozostałe konta. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/technology-46065796 

 

 

Kryzys w Wenezueli: matki oddają swoje dzieci, dzieci mieszkają na ulicach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/av/world-latin-america-45879534/venezuela-

crisis-mothers-giving-away-babies-children-living-on-streets 

https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-45868268/venezuela-crisis-

hits-food-markets-and-a-morgue 

https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-45279269/venezuela-crisis-

we-never-thought-it-would-come-to-this 

 

 

ROSJA, S.Ławrow nazwał decyzję Waszyngtonu o wyjściu z DRSMD (układu o 

redukcji arsenału jądrowego) ostatecznym  

źródło: IZ 

https://iz.ru/807827/2018-11-02/lavrov-nazval-reshnie-vashingtona-o-

vykhode-iz-drsmd-okonchatelnym 

  

Atak nożownika w firmie Somy Music: Dwie osoby zostały ranne 

źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-46073010 

 

 

1.XI 

STANY ZJEDNOCZONE - Strzelanina w Pittsburghu : Robert Bowers  nie 

przyznaje się do winy 

https://www.bbc.co.uk/news/technology-46065796
https://www.bbc.co.uk/news/av/world-latin-america-45879534/venezuela-crisis-mothers-giving-away-babies-children-living-on-streets
https://www.bbc.co.uk/news/av/world-latin-america-45879534/venezuela-crisis-mothers-giving-away-babies-children-living-on-streets
https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-45868268/venezuela-crisis-hits-food-markets-and-a-morgue
https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-45868268/venezuela-crisis-hits-food-markets-and-a-morgue
https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-45279269/venezuela-crisis-we-never-thought-it-would-come-to-this
https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-45279269/venezuela-crisis-we-never-thought-it-would-come-to-this
https://iz.ru/807827/2018-11-02/lavrov-nazval-reshnie-vashingtona-o-vykhode-iz-drsmd-okonchatelnym
https://iz.ru/807827/2018-11-02/lavrov-nazval-reshnie-vashingtona-o-vykhode-iz-drsmd-okonchatelnym
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-46073010
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Kwiaty przed synagogą Tree of Life w Pittsburghu upamiętniające ofiary 

Robert Bowers domniemany napastnik oskarżony o zabicie 11 uczestników 

nabożeństwa w synagodze w  Pittsburghu w niedzielę nie przyznał się do 

winy. 

Robert Bowers l. 46 zażądał procesu z udziałem sądu przysięgłych.  Jest 

oskarżony o 44 morderstwa, sianie nienawiści, występowanie przeciwko 

praktykom religijnym oraz inne przestępstwa. Prokuratorzy domagają się kary 

śmierci. 

Władze uznały atak na synagogę Tree of Life najgorszym antysemickim 

wydarzeniem w historii Stanów Zjednoczonych 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46062277 

 

 

 

 

 

WIELKA BRYTANIA: The National Crime Agency (Narodowa Agencja ds. 

Przestępstw) prowadzi śledztwo w sprawie Arrona Banksa oraz jego kampanii  

Leave.EU w związku z podejrzeniem  popełnienia przestępstwa w referendum w 

2016 roku w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46062277
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https://www.bbc.com/news/uk-politics-46056337 

 

 

 

 

 

STANY ZJEDNOCZONE - Strajk w Google: W związku z traktowaniem kobiet 

personel opuszcza biura 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/technology-46061060/google-walkout-staff-leave-

new-york-offices-over-women-s-treatment 

 

 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-46056337
https://www.bbc.com/news/av/technology-46061060/google-walkout-staff-leave-new-york-offices-over-women-s-treatment
https://www.bbc.com/news/av/technology-46061060/google-walkout-staff-leave-new-york-offices-over-women-s-treatment

