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W numerze: 

18    Sprawa broni jądrowej w Iranie 

18    Na Ukrainie uznano za niemożliwe budowę „Nord stream 2" 

17    Burza pyłowa w Indiach: Zginęło ponad 100  

16    Agencja NASA uruchomiła program związany z Marsem 

16    TURCJA: Powódź w Ankarze     

16    Czy proces autofagii może mieć wpływ na nasze zdrowie? 

15    P. Poroszenko podał liczbę żołnierzy ros. walczących w Donbasie 

14    Szczyt Trump-Kim Jong - un zaplanowano na 12.06 w Singapurze 

13    Izrael zbombardował Irańskie cele w Syrii  

12    INDONEZJA: Atak na kościół w mieście Surabaya 

11    Człowiek z Shropshire wraca do domu po pokonaniu 4000 mil  

11    Starcia w Gazie: Zginęło 52 Palestyńczyków  

10    Gaza chowa swoich zmarłych  

9     Katastrofa samolotu na Kubie 

8     ROSJA: Duma oceniła perspektywy budowy „gaz.bułgarskiego" 

8     WIELKA BRYTANIA: Zanieczyszczenie powietrza  
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7     Marks and Spencer zamknie 100 sklepów do końca 2022 roku 

7     ROSJA: Duma państwowa przyjęła prawo o kontr sankcjach 

6     KANADA: Podejrzani zdetonowali bombę  

5     Szczyt przywódców koreańskich państw 

4     WŁOCHY: Desygnowany na premiera G. Conte zrezygnował  

3     BELGIA: Strzelanina w Liege  

29 maj (wtorek)  – 31 maj (czwartek) 2018 

31.V 

Stany Zjednoczone nakładają cła import  stali i aluminium z UE i Ameryki 

Północnej 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-44320221 

 

 

Premier Hiszpanii Mariano Rajoy dostanie w piątek wotum nieufności 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-44319670 

 

 

Dania wprowadza zakaz zasłaniania twarzy 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-44319921 

 

 

30.V 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-44320221
http://www.bbc.com/news/world-europe-44319670
http://www.bbc.com/news/world-europe-44319921
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BELGIA: strzelanina w Liege: Napastnik „zabił dzień wcześniej przed swoim 

atakiem" 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-44299952 

  

ROSJA: Peskov nazwał oskarżenie ze strony Kijowa po morderstwie Babchenko 

szczytem cynizmu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/749685/2018-05-30/peskov-nazval-obvineniia-kieva-posle-

ubiistva-babchenko-verkhom-tcinizma 

 

WIELKA BRYTANIA: Szesnaście osób zostało rannych kiedy w Datford autobus 

wjechał pomiędzy stojące samochody 

źródło: BBC  

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-kent-44293946 

 

 

29.V 

Otrucie rosyjskiego szpiega: Jak otruto Skripalow 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-44278609 

  

 

Ekspert opowiedział o wpływie gazociągu z Baku do Europy na Rosję 

źródło: BBC 

https://iz.ru/749229/2018-05-29/ekspert-rasskazal-o-vliianii-gazoprovoda-

iz-baku-v-evropu-na-rossiiu 

 

 

BELGIA: Strzelanina w Liege; zginęło dwóch policjantów i osoba cywilna 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-44299952
https://iz.ru/749685/2018-05-30/peskov-nazval-obvineniia-kieva-posle-ubiistva-babchenko-verkhom-tcinizma
https://iz.ru/749685/2018-05-30/peskov-nazval-obvineniia-kieva-posle-ubiistva-babchenko-verkhom-tcinizma
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-kent-44293946
http://www.bbc.co.uk/news/uk-44278609
https://iz.ru/749229/2018-05-29/ekspert-rasskazal-o-vliianii-gazoprovoda-iz-baku-v-evropu-na-rossiiu
https://iz.ru/749229/2018-05-29/ekspert-rasskazal-o-vliianii-gazoprovoda-iz-baku-v-evropu-na-rossiiu
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http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-44289404 

 

 

22 maj (wtorek)  – 28 maj (poniedziałek) 2018 

 

28.V 

Kryzys we Włoszech: Wezwanie do impeachmentu prezydenta po zawetowaniu 

kandydatury na ministra finansów 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-44275781 

 

Parlament Europejski rozpatrzy propozycję o przekazaniu dla Kijowa Kijowowi 

1 miliarda Euro 

źródło: IZ 

https://iz.ru/748798/2018-05-28/evroparlament-rassmotrit-predlozhenie-o-

vydelenii-kievu-eu1-mlrd 

 

 

27.V 

WŁOCHY:Desygnowany na premiera Giuseppe Conte zrezygnował po tym jak 

prezydent zawetował kandydaturę zaproponowaną na ministra gospodarki 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-44275010 

 

Członkowie wspierający partię skrajnie prawicową zostali w mniejszości w 

stosunku do ich przeciwników 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-44273617 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-44289404
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-44275781
https://iz.ru/748798/2018-05-28/evroparlament-rassmotrit-predlozhenie-o-vydelenii-kievu-eu1-mlrd
https://iz.ru/748798/2018-05-28/evroparlament-rassmotrit-predlozhenie-o-vydelenii-kievu-eu1-mlrd
http://www.bbc.com/news/world-europe-44275010
http://www.bbc.com/news/world-europe-44273617
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Stany Zjednoczone i Korea Północna przygotowują spotkanie D.Trump - Kim 

Jung un 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-44274514 

 

 

26.V 

Szczyt przywódców koreańskich państw 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-44265287 

 

Irlandzkie referendum dotyczące przerywania ciąży: Irlandia unieważnia 

zakaz dotyczący przerywania ciąży 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-44256152 

 

 

25.V 

W. Putin liczy na rozwój francuskich firm w Rosji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/747862/2018-05-25/putin-rasschityvaet-na-razvitie-

frantcuzskikh-kompanii-v-rossii 

 

 

D. Pieskov poinformował, że nie wierzy aby Federacja Rosyjska przyczyniła 

się do katastrofy samolotu Malezyjskich Linii Lotniczych MH117 

źródło: IZ 

https://iz.ru/747818/2018-05-25/peskov-zaiavil-o-nedoverii-k-vyvodam-o-

prichastnosti-rf-k-krusheniiu-mn17 

http://www.bbc.com/news/world-asia-44274514
http://www.bbc.com/news/world-asia-44265287
http://www.bbc.com/news/world-europe-44256152
https://iz.ru/747862/2018-05-25/putin-rasschityvaet-na-razvitie-frantcuzskikh-kompanii-v-rossii
https://iz.ru/747862/2018-05-25/putin-rasschityvaet-na-razvitie-frantcuzskikh-kompanii-v-rossii
https://iz.ru/747818/2018-05-25/peskov-zaiavil-o-nedoverii-k-vyvodam-o-prichastnosti-rf-k-krusheniiu-mn17
https://iz.ru/747818/2018-05-25/peskov-zaiavil-o-nedoverii-k-vyvodam-o-prichastnosti-rf-k-krusheniiu-mn17
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KANADA: Podejrzani zdetonowali bombę w restauracji w Mississauga 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-44248453 

 

 

24.V 

Śledczy informują, ze pocisk, który doprowadził do zestrzelania samolotu 

linii Malaysia Airlines w 2014 roku nad wschodnia Ukrainą, należał do wojsk 

rosyjskich 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-44235402  

 

D. Pieskow uznał za wątpliwą dobrowolność wypowiedzi K. Skripal  

źródło: IZ 

https://iz.ru/747260/2018-05-24/kreml-usomnilsia-v-stepeni-svobody-iulii-

skripal 

 

23.V 

ROSJA: M. Zakharowa przedstawiciel MSZ - opowiedziała o następstwach 

wystąpienia Ukrainy ze WNP 

źródło: IZ 

https://iz.ru/746782/2018-05-23/zakharova-rasskazala-o-posledstviiakh-

vykhoda-ukrainy-iz-sng 

 

Atak przy użyciu kwasu na Marka van Dongena: Berlinah Wallace skazana 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-bristol-44222057  

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-44248453
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-44235402
https://iz.ru/747260/2018-05-24/kreml-usomnilsia-v-stepeni-svobody-iulii-skripal
https://iz.ru/747260/2018-05-24/kreml-usomnilsia-v-stepeni-svobody-iulii-skripal
https://iz.ru/746782/2018-05-23/zakharova-rasskazala-o-posledstviiakh-vykhoda-ukrainy-iz-sng
https://iz.ru/746782/2018-05-23/zakharova-rasskazala-o-posledstviiakh-vykhoda-ukrainy-iz-sng
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-bristol-44222057
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ROSJA: Wezwano do ignorowania tezy Kijowa o mości krymskim 

źródło: IZ 

https://iz.ru/746817/2018-05-23/v-sovfede-prizvali-ignorirovat-zaiavleniia-

kieva-o-krymskom-moste 

 

 

22.V 

Atak w Manchesterze: Setki ludzi zebrały się, aby uczcić jego ofiary 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-manchester-44197949 

 

ROSJA: Duma państwowa przyjęła prawo o kontr sankcjach 

źródło: IZ 

https://iz.ru/746293/2018-05-22/gosduma-priniala-zakon-o-kontrsanktciiakh 

  

 

Marks and Spencer zamknie 100 sklepów do końca 2022 roku 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/business-44197128  

 

 

Jedno jajo dziennie, aby nie chodzić do lekarza? 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/health-44195457 

 

 

https://iz.ru/746817/2018-05-23/v-sovfede-prizvali-ignorirovat-zaiavleniia-kieva-o-krymskom-moste
https://iz.ru/746817/2018-05-23/v-sovfede-prizvali-ignorirovat-zaiavleniia-kieva-o-krymskom-moste
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-manchester-44197949
https://iz.ru/746293/2018-05-22/gosduma-priniala-zakon-o-kontrsanktciiakh
http://www.bbc.co.uk/news/business-44197128
http://www.bbc.co.uk/news/health-44195457
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WIELKA BRYTANIA: Zanieczyszczenie powietrza - plan aby zając się kwestią 

palenia w piecach 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-44203396 

 

 

15 maj (wtorek)  – 21 maj (poniedziałek) 2018 

21.V 

ROSJA: Duma oceniła perspektywy budowy „gazociągu bułgarskiego" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/745906/2018-05-21/v-gosdume-otcenili-perspektivy-

stroitelstva-bolgarskogo-potoka 

 

Uwięziona Nazanin Zaghari-Ratcliffe posiadająca obywatelstwo brytyjsko-

irańskie usłyszała nowe zarzutu 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-44196291  

 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Pacjenci, których protezy okazały się być wadliwe 

przegrali sprawę w sądzie 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/health-44195456 

 

 

20.V 

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-44203396
https://iz.ru/745906/2018-05-21/v-gosdume-otcenili-perspektivy-stroitelstva-bolgarskogo-potoka
https://iz.ru/745906/2018-05-21/v-gosdume-otcenili-perspektivy-stroitelstva-bolgarskogo-potoka
http://www.bbc.co.uk/news/uk-44196291
http://www.bbc.co.uk/news/health-44195456
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Katastrofa samolotu na Kubie: Koncern Damojh „miał zarzuty dotyczące 

bezpieczeństwa lotów" 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-44188469 

 

 

Stany Zjednoczone i Chiny wstrzymały się od nałożenia podatków na 

importowane towary 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/business-44190169 

 

 

Prezydent Ukrainy P. Poroshenko opowiedział o swojej „misji" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/745762/2018-05-20/poroshenko-rasskazal-o-svoei-missii 

 

19.V 

Katastrofa samolotu na Kubie: Czarna skrzynka odnaleziona w dobrym stanie 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-44184751 

 

18.V 

WIELKA BRYTANIA: Były szpieg Sergei Skripal wypisany ze szpitala 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-44165718  

 

Północnokoreańskie spotkanie na szczycie: d. Trump mówi, ze porozumienie ze 

Stanami Zjednoczonymi ocali Kim Jong-una 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-44188469
http://www.bbc.com/news/business-44190169
https://iz.ru/745762/2018-05-20/poroshenko-rasskazal-o-svoei-missii
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-44184751
http://www.bbc.co.uk/news/uk-44165718
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http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-44158566 

 

17.V 

WIELKA BRYTANIA: Wiejska policja będzie mogła nosić broń 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-44151242 

 

 

16.V 

Korea Północna grozi odwołaniem szczytu z udziałem prezydenta D. Trumpa 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-44134910 

 

ROSJA: Moskwa wyraziła protest w związku z zatrzymaniem dziennikarza K. 

Wyshunskovo 

źródło: IZ 

https://iz.ru/743878/2018-05-16/moskva-vyrazila-protest-iz-za-zaderzhaniia-

zhurnalista-vyshinskogo  

 

 

ROSJA: MSZ uznało otrucie Skripala zamachem na życie rosyjskich obywateli 

źródło: IZ 

https://iz.ru/743884/2018-05-16/mid-schel-otravlenie-skripalei-pokusheniem-

na-zhizn-rossiiskikh-grazhdan 

 

15.V 

Gaza chowa swoich zmarłych po najkrwawszych dniach od lat 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-44158566
http://www.bbc.co.uk/news/uk-44151242
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-44134910
https://iz.ru/743878/2018-05-16/moskva-vyrazila-protest-iz-za-zaderzhaniia-zhurnalista-vyshinskogo
https://iz.ru/743878/2018-05-16/moskva-vyrazila-protest-iz-za-zaderzhaniia-zhurnalista-vyshinskogo
https://iz.ru/743884/2018-05-16/mid-schel-otravlenie-skripalei-pokusheniem-na-zhizn-rossiiskikh-grazhdan
https://iz.ru/743884/2018-05-16/mid-schel-otravlenie-skripalei-pokusheniem-na-zhizn-rossiiskikh-grazhdan
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http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-44116340 

 

ROSJA: Duma państwowa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o 

kontrsankcyjach 

źródło: IZ 

https://iz.ru/743463/2018-05-15/gosduma-priniala-v-pervom-chtenii-

zakonoproekt-o-kontrsanktciiakh 

 

 

Hakerzy Fancy Bears oskarżyli sportowców ze Szwecji o stosowanie dopingu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/743448/2018-05-15/khakery-fancy-bears-obvinili-atletov-iz-

shvetcii-v-upotreblenii-dopinga 

 

 

8 maj (wtorek)  – 14 maj (poniedziałek) 2018 

14.V 

Starcia w Gazie: Zginęło 52 Palestyńczyków w najkrwawszym dniu starć od 

2014 roku 

Źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-44104599 

 

 

ROSJA: Ministerstwo transportu obiecało wyjaśnić kwestię wiz w USA dla 

załóg „Aerofłota" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/742936/2018-05-14/mintrans-poobeshchal-reshit-vopros-s-

vizami-v-ssha-dlia-ekipazha-aeroflota 

 

Człowiek z Shropshire wraca do domu po pokonaniu 4000 mil 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-44116340
https://iz.ru/743463/2018-05-15/gosduma-priniala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-kontrsanktciiakh
https://iz.ru/743463/2018-05-15/gosduma-priniala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-kontrsanktciiakh
https://iz.ru/743448/2018-05-15/khakery-fancy-bears-obvinili-atletov-iz-shvetcii-v-upotreblenii-dopinga
https://iz.ru/743448/2018-05-15/khakery-fancy-bears-obvinili-atletov-iz-shvetcii-v-upotreblenii-dopinga
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-44104599
https://iz.ru/742936/2018-05-14/mintrans-poobeshchal-reshit-vopros-s-vizami-v-ssha-dlia-ekipazha-aeroflota
https://iz.ru/742936/2018-05-14/mintrans-poobeshchal-reshit-vopros-s-vizami-v-ssha-dlia-ekipazha-aeroflota
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http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-shropshire-44100266 

 

 

13. V 

Atak nożownika w Paryżu: Podejrzanym  był „obywatel Francji urodzony w 

Czeczeni" 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-44098615 

 

Na Ukrainie skrytykowano ideę przywrócenia Krymu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/742740/2018-05-13/na-ukraine-raskritikovali-ideiu-

vozvrashcheniia-kryma 

 

 

INDONEZJA: Atak na kościół w mieście Surabaya: Policja informuje, że 

odpowiedzialność ponosi jedna rodzina 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-44100278 

 

 

12.V 

Korea Północna obiecuje rozmontować miejsce przeprowadzania testów 

atomowych 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-44094740 

 

Festiwal w Cannes: Gwiazdy spośród kobiet protestują na czerwonym dywanie w 

sprawie ustanowienia równych praw 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-shropshire-44100266
http://www.bbc.com/news/world-europe-44098615
https://iz.ru/742740/2018-05-13/na-ukraine-raskritikovali-ideiu-vozvrashcheniia-kryma
https://iz.ru/742740/2018-05-13/na-ukraine-raskritikovali-ideiu-vozvrashcheniia-kryma
http://www.bbc.com/news/world-asia-44100278
http://www.bbc.com/news/world-asia-44094740
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http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-44095914 

 

 

11.V 

Teresa May podzieliła swoich ministrów na dwie grupy aby osiągnąć 

porozumienie w sprawie Brexitu 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/education-44077847 

 

A. Merkel poinformowała W. Putina o wynikach spotkania z E. Macronem i P. 

Poroszenko 

źródło:IZ 

https://iz.ru/742060/2018-05-11/merkel-proinformirovala-putina-ob-itogakh-

vstrechi-s-makronom-i-poroshenko 

 

 

BREXIT: Leave.eu ukarana karą w wysokości 70 000 funtów za złamania prawa w 

czasie referendum 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-44080096 

 

 

10.V 

Izrael zbombardował Irańskie cele w Syrii w odpowiedzi na atak rakietowy 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-44063022 

 

Włoski Ruch Five star (Five Star Movement) oraz prawicowe ugrupowanie 

(League party) poinformowały, ze uczyniły znaczny postęp w celu uformowania 

nowego rządu, ponad dwa miesiące od wyborów parlamentarnych  

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-44095914
http://www.bbc.co.uk/news/education-44077847
https://iz.ru/742060/2018-05-11/merkel-proinformirovala-putina-ob-itogakh-vstrechi-s-makronom-i-poroshenko
https://iz.ru/742060/2018-05-11/merkel-proinformirovala-putina-ob-itogakh-vstrechi-s-makronom-i-poroshenko
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-44080096
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-44063022
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źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-44066711 

 

 

 

Szczyt Trump-Kim Jong - un zaplanowano na 12 czerwca w Singapurze 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-44074257 

 

 

9.V 

Francja informuje, że pomimo ruchu prezydenta D. Trumpa porozumienie 

sprawie zaniechania prac nad wzbogacaniem uranu w Iranie jeszcze nie umarło 

źródło: BBC  

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-44049532 

 

Rosja nie otrzymała odpowiedzi na zapytanie odnośnie negocjatorów  

pokojowych w Donbasie 

źródło: BBC 

https://iz.ru/741243/2018-05-09/rossiia-ne-poluchila-otvet-na-predlozhenie-

o-mirotvortcakh-v-donbasse 

 

 

WIELKA BRYTANIA: U niektórych mniejszości etnicznych  zauważono wzrost w 

spożycia alkoholu 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-44009040 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-44066711
http://www.bbc.com/news/world-asia-44074257
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-44049532
https://iz.ru/741243/2018-05-09/rossiia-ne-poluchila-otvet-na-predlozhenie-o-mirotvortcakh-v-donbasse
https://iz.ru/741243/2018-05-09/rossiia-ne-poluchila-otvet-na-predlozhenie-o-mirotvortcakh-v-donbasse
http://www.bbc.co.uk/news/uk-44009040


 POLSKI PORTAL  1-31 maj 2018                                                                                                                                                        nr 5  (62)                                                                                                                                                        
15 
 

8.V 

WIELKA BRYTANIA: Boris Johnson wymienił jedną z 10 propozycji dla post 

Brexitu i uznał ją jako niedorzeczną 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-44035676 

 

WIELKA BRYTANIA: Oblężenie uzbrojonego mężczyzny w Oxford Paradise Square 

zakończyło się po 14 godzinach 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-oxfordshire-44037256 

 

 

 

P. Poroszenko podał liczbę żołnierzy rosyjskich walczących w Donbasie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/740756/2018-05-08/poroshenko-nazval-chislo-voiushchikh-v-

donbasse-rossiiskikh-soldat 

 

 

 

1 maj (wtorek)  – 7 maj (poniedziałek) 2018 

 

7.V 

Przemoc na ulicach Londynu „musi się zakończyć" 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-44026796 

 

 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-44035676
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-oxfordshire-44037256
https://iz.ru/740756/2018-05-08/poroshenko-nazval-chislo-voiushchikh-v-donbasse-rossiiskikh-soldat
https://iz.ru/740756/2018-05-08/poroshenko-nazval-chislo-voiushchikh-v-donbasse-rossiiskikh-soldat
http://www.bbc.co.uk/news/uk-44026796
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Brytyjski minister spraw zagranicznych Boris Johnson zaapelował do 

amerykańskiego prezydenta, aby nie niszczył porozumienia z Iranem 

dotyczącego produkcji wzbogacanego uranu 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-44026548 

 

Czy proces autofagii (Autofagia (gr. autós - sam[1], phageín - jeść[2]) 

może mieć wpływ na nasze zdrowie? 

źródło: BBC 

http://www.bbc.co.uk/news/health-44005092 

 

 

6.V 

Prezydent Iranu H. Rouhani ostrzega prezydenta D. Trumpa „przed historyczną 

pomyłka" w związku z porozumieniem zawartym przez USA dotyczącym produkcji 

uranu  

źródło: BBC  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-44021829 

 

TURCJA: Powódź w Ankarze - samochody podtapiane na ulicach 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/av/world-europe-44022350/turkey-floods-cars-swept-

away-in-ankara-streets 

 

5.V 

Marynarka US Navy przywraca do życia Drugą Flotę na Atlantyku odpowiadając 

na działania Rosji 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-44014761 

 

Agencja NASA uruchomiła najnowszy program związany z Marsem 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-44026548
http://www.bbc.co.uk/news/health-44005092
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-44021829
http://www.bbc.com/news/av/world-europe-44022350/turkey-floods-cars-swept-away-in-ankara-streets
http://www.bbc.com/news/av/world-europe-44022350/turkey-floods-cars-swept-away-in-ankara-streets
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-44014761
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źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/science-environment-43981895 

 

 

4.V 

Kilauea: Na Hawajach ogłoszono stan gotowości na skutek erupcji wulkanu 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/<br>news/world-us-canada-44001651 

 

3.V 

Burza pyłowa w Indiach: Zginęło ponad 100 osób w Uttar Pradesh, Rajasthan 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/<br>news/world-asia-india-43987209 

 

Elon Musk: Proszę nie zadawać „głupich" analitycznych pytań 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/<br>news/business-43987141 

 

Przypadek Stormy Daniels: D. Trump zaprzecza, że opłacał z funduszy 

kampanii prezydenckiej aktorkę porno 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/<br>news/world-us-canada-43987902 

 

 

2. V 

Mueller zagroził D. Trumpowi wezwaniem do sądu w związku ze śledztwem w 

sprawia zaangażowania Rosji w wybory prezydenckie w USA 

http://www.bbc.com/news/science-environment-43981895
http://www.bbc.com/%3cbr%3enews/world-us-canada-44001651
http://www.bbc.com/%3cbr%3enews/world-asia-india-43987209
http://www.bbc.com/%3cbr%3enews/business-43987141
http://www.bbc.com/%3cbr%3enews/world-us-canada-43987902
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źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43971954 

 

Kardynał Pell najprawdopodobniej będzie uczestniczył jako oskarżony w 

sprawie sądowej 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-australia-43971385 

 

 

CNN poinformował o przechwyceniu rosyjskiego myśliwca Su-27 nam Morzem 

Bałtyckim 

źródło: IZ 

https://iz.ru/738630/2018-05-02/cnn-soobshchil-o-perekhvate-rossiiskim-su-

27-samoleta-ssha-nad-baltikoi 

 

 

Na Ukrainie uznano za niemożliwe budowę gazociągu „Nord stream 2" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/738635/2018-05-02/na-ukraine-priznali-nevozmozhnost-

ostanovit-severnyi-potok-2 

 

 

1.V 

Sprawa broni jądrowej w Iranie: Teheran informuje, że premier Izraela B. 

Netanyahu skłamał 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43960836 

 

INDIE: Zmiana koloru przez Taj Mahal martwi indyjski Sąd Najwyższy 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-43967685 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43971954
http://www.bbc.com/news/world-australia-43971385
https://iz.ru/738630/2018-05-02/cnn-soobshchil-o-perekhvate-rossiiskim-su-27-samoleta-ssha-nad-baltikoi
https://iz.ru/738630/2018-05-02/cnn-soobshchil-o-perekhvate-rossiiskim-su-27-samoleta-ssha-nad-baltikoi
https://iz.ru/738635/2018-05-02/na-ukraine-priznali-nevozmozhnost-ostanovit-severnyi-potok-2
https://iz.ru/738635/2018-05-02/na-ukraine-priznali-nevozmozhnost-ostanovit-severnyi-potok-2
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43960836
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-43967685
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