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12 Ławrow obiecał wydalić brytyjskich dyplomatów
10 Wybory prezydenckie w Rosji: Władymir Putin zwyciężył
9

Biały nosorożec: Ostatni samiec - przedstawiciel gatunku nie żyje

8

Ukraina wycofała się z programu współpracy gosp. z Rosją

7

RN Ukrainy wyraziła zgodę na zatrzymanie i areszt N. Sawczenko

6

„Pomarańczowy śnieg" we wschodniej Europie

5

Pożar w Kemerovie: Tłum potępia władze
22 marzec (czwartek) – 28 marzec (środa) 2018

31.III
Granica pomiędzy strefą Gazy a Izraelem: Palestyńczycy opłakują 16 osób
zabitych podczas starć z izraelskimi żołnierzami
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43603199

Rosja skieruje do Londynu zapytanie co było przyczyną kontroli liniowca w
Heathrow
źródło: IZ
https://iz.ru/726730/2018-03-31/rossiia-napravit-londonu-zapros-oprichinakh-dosmotra-lainera-v-khitrou

STANY ZJEDNOCZONE: Tesla która rozbiła się w Kalifornii była w trybie
autopilota
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43604440
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D. Pieskov odpowiedział na słowa H. Nauert w sprawie dialogu między Rosją a
USA
źródło: IZ
https://iz.ru/726412/2018-03-30/peskov-otvetil-na-slova-nauert-o-dialogemezhdu-rossiei-i-ssha

WIELKA BRYTANIA: Tysiące podejrzanych o popełnienie poważnych przestępstw
zostało bezwarunkowo zwolnionych
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-43589395

Eksperci śledzący lokalizacje uszkodzonej chińskiej stacji Tiangong-1
informują, że może spaść na Ziemie później niż sądzono
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-43557446

29.III
WIELKA BRYTANIA: Conviviality właściciel Bargain Booze zapowiedział
złożenia wniosku o upadłość
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/business-43580679

W Radzie Federacji zareagowano na możliwość zajęcia aktywów FR w Stanach
Zjednoczonych
źródło: IZ
https://iz.ru/726001/2018-03-29/v-sovfede-otreagirovali-na-vozmozhnostaresta-aktivov-rf-v-ssha
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Atak w Trebes: Ceremonia pogrzebowa ku czci bohaterskiego policjanta
Arnauda Beltramea
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-43562038

MSZ Federacji Rosyjskiej oskarżyło Londyn o zamach na rosyjską obywatelkę
Skripal
źródło: IZ
https://iz.ru/725621/2018-03-28/mid-rf-obvinil-london-v-pokushenii-narossiiskuiu-grazhdanku-skripal

Według najnowszych informacji Katalonia za Puigdemontem - byłym prezydentem
źródło: EL PAIS
https://elpais.com/ccaa/2018/03/28/catalunya/1522219216_253270.html

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii wkrótce kupując butelkowane napoje i napoje w
puszkach będę płacić depozyt
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-43563164

27.III
S. Lavrov obiecał odpowiedzieć na „chamstwo" ze strony krajów Europy
Zachodniej
źródło: IZ
https://iz.ru/725206/2018-03-27/lavrov-poobeshchal-otvetit-na-khamstvostran-zapada-iz-za-vysylki-diplomatov
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Pożar w Kemerovie: Tłum potępia władze w związku z tragedią
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-43552165

Chronologia: Pięć miesięcy podczas, których były prezydent Katalonii
Puigdemont pozostawał nieuchwytny
źródło: EL PAIS
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/26/actualidad/1522056118_03948
3.html

26.III
Wybuch pożaru w Rosji: Podczas tragedii w centrum handlowym w mieście
Kemerovo zginęły dzieci
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-43531684

Polska poinformowała o postanowieniu wydalenia rosyjskich dyplomatów
źródło: IZ
https://iz.ru/724813/2018-03-26/polsha-proinformirovala-rf-o-resheniivyslat-rossiiskikh-diplomatov

WIELKA BRYTANIA: Sprawca został uznany spowodowania śmierci dwóch chłopców
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-43539067
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25.III
Carles Puigdemont były prezydent Katalonii, zatrzymany w Niemczech
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-43532217

Marsz Za Nasze Życie: Sześć z kluczowych pochodów zorganizowanych w sprawie
kontroli sprzedaży broni
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43531391

„Pomarańczowy śnieg" we wschodniej Europie
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-43533804

24.III
Arnaud Beltrame: Francja uczciła śmierć policjanta, który oddał życie za
zakładnika
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-43525267

Marsz Za Nasze Życie: Ogromne manifestacje w sprawie kontroli sprzedaży
broni odbywają się w Stanach Zjednoczonych
źródło: BBC, IZ
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43526413
https://iz.ru/724264/2018-03-24/okolo-150-tysiach-chelovek-vyshli-v-niujorke-na-marsh-protiv-oruzhiia
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23.III
Kryzys w związku z zakładnikiem: „Dwie ofiary śmiertelne" w suprmarkecie
Trèbes
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-43512791

Nadiezda Sawczenko zapowiedziała głodówkę
źródło: IZ
https://iz.ru/723774/2018-03-23/nadezhda-savchenko-obiavila-o-nachalegolodovki

HISZPANIA: Najwyższy Trybunał: Puigdemont, Junqueras, Turull oraz dziesięiu
innych przywódców będzie sądzonych za przygotowywanie rebelii
źródło: EL PAIS
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/23/actualidad/1521793730_51334
5.html

22.III
Rada Najwyższa Ukrainy wyraziła zgodę na zatrzymanie i areszt N. Sawczenko
źródło: IZ
https://iz.ru/723303/2018-03-22/ukrainskii-parlament-dal-soglasie-nazaderzhanie-i-arest-savchenko
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Facebook ostrzegł „w wystarczający sposób" agencje reklamowe
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/business-43497840

Zuckerberg: „Chcę żeby moje córki były dumne z tego co robię"
źródło: EL PAIS
https://elpais.com/internacional/2018/03/22/estados_unidos/1521684512_15423
0.html

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

21.III
STANY ZJEDNOCZONE; Zamach bombowy w Austin: Podejrzany zginął po detonacji
ładunku, informuje policja
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-43484386

Wyciek danych osobistych z Facebooka: akademicka Cambridge Analytica jako
„kozioł ofiarny"
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-43480978

Ukraina wycofała się z programu współpracy gospodarczej z Rosją
źródło: IZ
https://iz.ru/722805/2018-03-21/ukraina-razorvala-programmuekonomicheskogo-sotrudnichestva-s-rossiei

POLSKI PORTAL 1-31 marzec 2018

8

nr 3 (60)

Jak dowiedzieć się, które aplikacje na komórce mają dostęp do danych na
Facebooku
źródło: EL PAIS
https://verne.elpais.com/verne/2018/03/20/articulo/1521567833_154070.html

20.III
Rosyjscy dyplomaci opuścili ambasadę w Londynie
źródło: IZ
https://iz.ru/722308/2018-03-20/rossiiskie-diplomaty-pokinuli-posolstvo-vlondone-pod-proshchanie-slavianki

Biały nosorożec: Ostatni samiec - przedstawiciel gatunku nie żyje
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-43468066
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43476594

Latynosi w Hiszpanii: trudna koegzystencja pomiędzy dwiema tożsamościami
źródło: EL PAIS
https://elpais.com/elpais/2018/03/12/planeta_futuro/1520869799_047698.html

WIELKA BRYTANIA: Inflacja sprawiła, że spadły ceny benzyny
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/business-43468504

19.III
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Wybory w Rosji: Milcząca reakcja krajów zachodniej Europy na zwycięstwo W.
Putina
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-43455950

Chińska stacja kosmiczna „Tiangong-1" w najbliższych tygodniach będzie bez
kontroli
źródło: EL PAIS
https://elpais.com/elpais/2018/03/16/ciencia/1521202815_781520.html

Polska może wydalić rosyjskich dyplomatów w związku ze „sprawą Skripala"
źródło: IZ
https://iz.ru/721779/2018-03-19/polsha-mozhet-vyslat-rossiiskikhdiplomatov-v-sviazi-s-delom-skripalia

18.III
Wojna w Syrii: Pod przewodnictwem sił tureckich bojownicy kurdyjscy zostali
wyparci z Afrin
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43447624

Wybory prezydenckie w Rosji: Władymir Putin zwyciężył z dużą przewagą nad
innymi kandydatami
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-43452449

Donald Trump zaatakował śledczych pod przewodnictwem Roberta Muellera,
którzy zajmowali się wpływem Rosji na wynik wyborów prezydenckich w USA w
2016 roku
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źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43450494

17.III
Wojna w Syrii: Po tureckich bombardowaniach „zginęli cywile", tysiące ludzi
opuszcza Afrin
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43441350

Otrucie rosyjskiego szpiega: 23 brytyjskich dyplomatów zostanie wydalonych
z Moskwy
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/uk-43440992

ROSJA: E. Pamfilova odpowiedziała na oświadczenia na temat braku
legitymizacji w wyborach prezydenckich
źródło: IZ
https://iz.ru/721095/2018-03-17/pamfilova-otvetila-na-zaiavleniia-onelegitimnosti-vyborov-prezidenta

HISZPANIA: Trwają Manifestacje rencistów
źródło: El PAIS
https://elpais.com/economia/2018/03/17/actualidad/1521276128_275175.html
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HISZPANIA: Zatrzymano sześć osób w związku z protestami po zamordowaniu
senegalskiego sklepikarza
źródło: EL PAIS
https://elpais.com/ccaa/2018/03/15/madrid/1521139898_283277.html

Atak w Parsons Green: Iracki nastolatek uznany za winnego w związku z
podłożeniem bomby w metrze
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-43431303

SZWAJCARIA: Zerwano sesję ONZ poświęconą naruszeniu praw mieszkańców Krymu
źródło: IZ
https://iz.ru/720637/2018-03-16/zasedanie-o-narushenii-ukrainoi-pravkrymchan-sorvali-v-oon

15.III
Ławrow obiecał wydalić brytyjskich dyplomatów
źródło: IZ
https://iz.ru/720213/2018-03-15/lavrov-moskva-vyshlet-britanskikhdiplomatov-v-ramkakh-dela-skripalia

Rosyjski szpieg: Moskwa zapowiada adekwatne działanie w związku z
wydaleniem rosyjskich dyplomatów
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-43412702
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Woda w butelkach: WHO rozpoczyna badania dotyczące wpływu plastiku na
zdrowie
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-43389031

8 marzec (czwartek) – 14 marzec (środa) 2018

14.III
Angela Merkel po raz czwarty została wybrana Kanclerzem Niemiec
źródło: IZ
https://iz.ru/719749/2018-03-14/merkel-v-chetvertyi-raz-izbrana-na-postglavy-pravitelstva-germanii

Londyn polecił zwołać posiedzenie Zgromadzenia ONZ w „sprawie Skripala"
źródło: IZ
https://iz.ru/719832/2018-03-14/london-sozovet-ekstrennoe-soveshchanie-sboon-po-delu-skripalia

Oświadczenie T. May w sprawie rosyjskiego szpiega
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/live/uk-politics-43402524

Stephen Hawking: fizyk wizjoner zmarł w wieku 76 lat
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-43396008
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Otrucie szpiega: Jak Wielka Brytania mogłaby wziąć odwet na Rosji?
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-43380378

WIELKA BRYTANIA: Ministrowie prowadzą rozmowy jak zdobyć więcej środków dla
NHS (National Health system)
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-43381133

Parsons Green: Bomba w metrze „była fantazją” tłumaczy oskarżony
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-43384883

12.III
Katastrofa samolotu w Nepalu: Zginęło 49 osób spośród 71
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-43369179

Rosyjski szpieg: T. May pod presją aby podjęła stanowcze działanie
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-43367515
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Możemy karmić ptaki ale musimy mieć świadomość zagrożeń tłumaczą
ornitolodzy
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-43349781

10.III
Eastern Ghouta: Wojsko Syrii podzieliło enklawę na trzy części
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43357381

Rosyjski szpieg: zidentyfikowano 200 świadków
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/uk-43359154

Cła Donalada Trumpa: UE chce jasnej odpowiedzi, że nie obejmą one wspólnoty
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-43358271

Atak w Yountville: Napastnik, który wziął zakładników w Kalifornii był
leczony na PTSD
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43358268
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Rosyjski szpieg: Po próbie otrucia Sergeia Skripala i jego córki do akcji
w celu poprowadzenia śledztwa zaangażowano wojsko
http://www.bbc.co.uk/news/uk-43344725

Ukraina dostanie od UE 1 miliard euro
źródło: IZ
https://iz.ru/717978/2018-03-09/ukraina-poluchit-eu1-mlrd-ot-evrosoiuza

W Pentagonie poinformowano o możliwości amerykańskich łodzi podwodnych,
które mogłyby zniszczyć Rosję
źródło: IZ
https://iz.ru/717964/2018-03-09/pentagon-zaiavil-o-sposobnostiamerikanskikh-podlodok-unichtozhit-rossiiu

8.III
Rosyjski szpieg: Atak w Salisbury był „cyniczny i zuchwały"
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/uk-43326734

Oświadczenie P. Poroszenko o „zniszczeniu Rosji" nazwano „początkiem
histerii"
źródło: IZ
https://iz.ru/717721/2018-03-08/zaiavlenie-poroshenko-o-razrushenii-rossiinazvali-nachalom-isteriki

Amerykańscy czołgiści ocenili rosyjską „Armatę"
źródło: IZ
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https://iz.ru/717688/2018-03-08/amerikanskie-tankisty-otcenili-rossiiskuiuarmatu

W wyniku spadku zysków w Firmie John Lewis personel otrzyma mniejsze bonusy
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/business-43328806

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

7.III
Rosyjski szpieg: „Więcej wiadomo o substancji trującej", którą zastosowano
wobec pułkownika Skripala i jego córki
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-43312625

Premier Wielkiej Brytanii porusza kwestię praw człowieka w związku z wizytą
księcia z Arabii Saudyjskiej
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-43308416

Władza radziecka wykończyła wieś
źródło: IZ
https://m.lenta.ru/articles/2018/03/07/fist/
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6.III
Kijów postanowił nie rezygnować z wojennej operacji w Donbasie
źródło: IZ
https://iz.ru/716829/2018-03-06/kiev-reshil-ne-otkazyvatsia-ot-voennoioperatcii-v-donbasse

Sergei Skripal były rosyjski agent doznał upadku
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-43297638

Wielka Brytania musi przejść na dietę, mówi szef resortu zdrowia
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/health-43201586

5.III
Iran oskarżył Stany Zjednoczone i Unię Europejską o naruszenie
porozumienia w sprawie programu jądrowego
źródło: IZ
https://iz.ru/716367/2018-03-05/iran-obvinil-ssha-i-evrosoiuz-v-narusheniisoglasheniia-po-iadernoi-programme

Uroczystość wręczenia Oscarów 2018: "The Shape of Water" i Frances
McDormand zwycięzcami
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-43282170

Helikopter RAF-u Chinook wystartował z misją zaopatrzenia odciętych od
świata ludzi w Kumbrii
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źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-cumbria-43285331

4.III
Wybory powszechne we Włoszech: W kampanii dominują takie problemy jak
problem emigrantów i gospodarka
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-43272700

Wojna w Syrii: Mieszkańcy uciekają przed bombardowanie we Eastern Ghota
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43277856

Dlaczego morskie zwierzęta nie mogą przestać jeść plastiku
źródło: BBC
http://ourblueplanet.bbcearth.com/blog/?article=why-do-marine-animals-eatplastic

Oscary 2018: Czego można się spodziewać po tegorocznej ceremonii
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-43243027

3.III
Ofensywa w Afrin: W wyniku tureckiego bombardowania zginęło 36 żołnierzy
prosyryjskich
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źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43271148

Trump zagroził Unii Europejskiej wprowadzeniem podatkiem od samochodów
źródło: IZ
https://iz.ru/<br>715909/2018-03-03/tramp-prigrozil-evrosoiuzu-nalogom-naavtomobili

Na Ukrainie stworzono nową broń
źródło: IZ
https://iz.ru/715894/2018-03-03/na-ukraine-sozdan-novyi-rod-voisk

Trzy osoby zostały oskarżone w związku z wybuchem w Leicester
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/uk-england-leicestershire-43274116

2.III
Zimowa w Europie: Liczba ofiar wzrosła
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-43247205

Podatek na stal: Unia Europejka zagroziła podjęciem kroków jeśli prezydent
Trump wprowadzi cło
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43264200
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Atak w Burkina Faso,: zaatakowano francuską ambasadę
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-africa-43257453

1.III
STANY ZJEDNOCZONE: Na import stali i aluminium zostaną nałożone wysokie cła
- mówi D. Trump
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43249614

Prezydent Rosji ujawnił posiadanie „niewidzialnych" pocisków jądrowych
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-43239331

Opady śniegu w Europie spowodowały opóźnienia w funkcjonowaniu transportu
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-43241006
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