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W numerze: 

46    W stolicy Somalii Mogadiszu doszło do wielkiej eksplozji 

45    RPA - Wybuch w Rheinmetall-Denel: osiem osób zabitych  

43    W jaki sposób wiek twojego serca ma się do ryzyka zawału   

42    Otrucie Novichokiem: Dwóch Rosjan uznano za podejrzanych 

40    Niszczyciele USA przechwyciły rosyjskie bombowce w Arktyce     

39    J. Bolsonaro - kandydat na prezydenta  ugodzony nożem  

38    Egipt wydał setki wyroków skazujących  

36    Wybory w Szwecji 

33    Kryzys związany z emigrantami: utonęli ludzie niedaleko Libii 

29    Najwyższy sąd Grecji podjął decyzję o wydaniu A. Winnika Rosji 

27    Tajfun Mangkhut: 14 osób ponisło śmierć na Filipinach 

25    P. Poroszenko podpisał dekret o zerwaniu o przyjaźni z Rosją  

24    Nagrody Emmy 2018 

23    Rosja obwinia Izrael po zestrzelaniu samolotu w Syrii 

19    D. Tusk: Plan handlowy T. May dotyczący Brexitu nie zadziała 

18    Plastik, który można poddać recyklingowi i nie  
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17    Katastrofa promu na jeziorze Wiktorii w Tanzanii 

15    IRAN - Ahvaz podczas parady wojskowej doszło do ataku 

10    W. BRYTANIA: L. Smith z P. Pracy wzywa do strajku generalnego 

9     USA - Bill Cosby został skazany na karę więzienia 

7     10 filmów, które warto obejrzeć w październiku 

2     Trzęsienie ziemi w Indonezji: Ogromna liczba ofiar  

29 wrzesień (sobota)  – 30 wrzesień (niedziela) 2018 

30.IX 

Trzęsienie ziemi w Indonezji: Ogromna liczba ofiar 
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Trzęsienie ziemi wywołało tsunami, którego fale dotarły do miasta Palu 

 

Co najmniej 832 osoby zginęły na skutek trzęsienia ziemi oraz tsunami, 

które dotknęło indonezyjską wyspę Sulawesi - informuje rządowa agencja ds. 

katastrof. 

 

Wielu ludzi zostało uwięzionych w ruinach budynków, które zawaliły się w 

wyniku trzęsienia ziemi o sile 7,5 w skali Richtera, powiedział rzecznik 

agencji Sutopo Purwo Nugroho   na konferencji prasowej. 

Na skutek trzęsienia ziemi wywołane zostały fale tsunami o wysokości 6 

metrów - dodał. 

Zastępca prezydenta Jusuf Kalla powiedział, że liczba ofiar może wynieść 

nawet kilka tysięcy. 
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-45697553 

 

 

WIELKA BRYTANIA: „Wierzę w powodzenie Brexitu" - mówi Theresa May 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-45696015 

 

 

Elon Musk osiągnął porozumienie w sprawie tweet-ów w związku z rzekomym 

sprywatyzowaniu firmy 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/business-45696150 

 

 

29.IX 

STANY ZJEDNOCZONE - Brett Kavanaugh: Kandydat D. Trumpa na stanowisko w 

Sądzie Najwyższym zostanie przepytany przez FBI 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-45697553
https://www.bbc.com/news/uk-45696015
https://www.bbc.com/news/business-45696150
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Brett Kavanaugh i jego oskarżycielka  Christine Blasey Ford w czwartek 

przedstawiła dowody na molestowanie seksualne  

 

Prezydent D. Trump zarządził przeprowadzenie śledztwa przez FBI w sprawie 

zarzutów przeciwko jego kandydatowi na najwyższe stanowisko sędziego w 

Sądzie Najwyższym. 

Komisja senacka wcześniej zagłosowała za kandydaturą B. Kavanaugh na 

stanowisko Najwyższygo Sędziego. 

Ale jeden z Republikanów poparł wniosek o przeprowadzenie śledztwa. W 

wyniku braku jednomyślności nad głosowaniem w sprawie kandydatury podjęcie 

ostatecznej decyzji zostało przesunięte na późniejszy termin nawet o siedem 

dni. 

Sędzia Sądu Apelacyjnego B. Kavanaugh zaprzecza oskarżeniom wysuniętym 

przez co najmniej prze trzy kobiety. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45687301 

 

Tsunami w Indonezji: Po silnym trzęsieniu ziemi fale dotarły do miasta Palu 

na wybrzeżu kraju 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-45685875/indonesia-tsunami-coastal-

palu-city-hit-after-strong-quake 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45687301
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-45685875/indonesia-tsunami-coastal-palu-city-hit-after-strong-quake
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-45685875/indonesia-tsunami-coastal-palu-city-hit-after-strong-quake
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HIV/AIDS: Chiny notują wzrost liczby zarażonych o 14% 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-45692551 

 

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

 

 

 

28.IX 

Złamanie zabezpieczeń w Facebooku: Zaatakowano około 50 milionów kont 

użytkowników 

 

Facebook informuje, że konta prawie 50 milionów użytkowników pozostały 

wrażliwe na ataki z zewnątrz z powodu lukę w systemie zabezpieczeń. 

Firma poinformowała, ze atakujący mogli uzyskać kontrolą nad kontami 

użytkowników przez użycie narzędzia "View As". 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-45692551
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Luka została odkryta we wtorek poinformował Facebook i poinformował 

policję. 

Użytkownicy potencjalnie dotknięci atakiem zostali poproszenie w piątek o 

powtórne zalogowanie się do systemu. 

Luka została naprawiona, powiedział Guy Rosen (vice-president of product 

management) dodając, że wszystkie dotknięte konta zostały zresetowane jak 

również kolejnych 40 milionów "jako krok zapobiegawczy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/technology-45686890 

 

 

CHILE: Przypadki molestowania w kościele: „Byłam zmuszana aby pływać naga z 

naszym księdzem" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-44986920 

  

 

 

10 filmów, które warto obejrzeć w październiku 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20180927-ten-films-to-watch-in-october 

 

 

27.IX 

Podejrzany w sprawie Skripala „został uczyniony bohaterem Rosji" przez 

prezydenta W. Putina 

 

 

https://www.bbc.com/news/technology-45686890
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-44986920
http://www.bbc.com/culture/story/20180927-ten-films-to-watch-in-october
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Bellingcat opublikowała zdjęcie mężczyzny, które ich zdaniem przedstawia 

Anatoliya Chepige (po lewej) podczas gdy Russia Today przedstawia go jako 

Ruslan Boshirov (po prawej) 

 

Rosjanin oskarżony o otrucie byłego rosyjskiego szpiega Skripala i jego 

córki, w Salisbury jest oficerem wojskowym, który został uznany za bohatera 

przez prezydenta Rosji kilka lat temu, informuje portal śledczy 

Podczas dochodzenia w sprawie otrucie w marcu, śledczy brytyjscy 

zidentyfikowali jednego z dwóch podejrzanych jako Ruslana Boshirova. 

Prezydent W. Putin powiedział, że Boshirov był cywilem, natomiast on sam w 

jednym z kanałów telewizyjnych powiedział, że odwiedził Salisbury jako 

turysta. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-45656004 

  

 

IRLANDIA: Pasażer, który gonił samolot na lotnisku w Dublinie został 

oskarżony o przestępstwo 

źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-45663321 

  

 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-45656004
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-45663321
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ROSJA: Duma państwowa przyjęła w trzecim czytaniu projekt zmian w systemie 

emerytalnym  

źródło: IZ 

https://iz.ru/793792/2018-09-27/gosduma-priniala-v-tretem-chtenii-

zakonoproekt-proekt-izmenenii-v-pensionnoe-zakonodatelstvo 

  

 

Niskokaloryczne napoje typu shake i dietetyczne zupy „polecane dla ludzi z 

otyłością" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/health-45653279 

 

 

26.IX 

STANY ZJEDNOCZONE: Za napaść o charakterze seksualnym Bill Cosby został 

skazany na karę więzienia 

 

 

Po ogłoszeniu wyroku B. Cosby (w środku) został zabrany do zakładu karnego 

Montgomery County Correctional Facility  

https://iz.ru/793792/2018-09-27/gosduma-priniala-v-tretem-chtenii-zakonoproekt-proekt-izmenenii-v-pensionnoe-zakonodatelstvo
https://iz.ru/793792/2018-09-27/gosduma-priniala-v-tretem-chtenii-zakonoproekt-proekt-izmenenii-v-pensionnoe-zakonodatelstvo
https://www.bbc.co.uk/news/health-45653279
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Sędzia w Pensylwanii wydał wyrok skazujący na amerykańskiego komika od 

trzech do 10 lat pozbawienia wolność 

B. Cosby, l.81 został uznany za przestępcę seksualnego co oznacz, że musi 

zostać poddany terapii do końca życia oraz zostanie wpisany na listę 

przestępców seksualnych. 

Aktor odmówił skomentowania wyroku. W kwietniu podczas kolejnego procesu B. 

Cosby został uznany za winnego trzech ataków seksualnych na Andreę Constad 

w 2004 roku  

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-45644374 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Laura Smith z Partii Pracy wzywa do strajku generalnego 

źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/av/uk-politics-45648081/labour-mp-laura-smith-

calls-for-general-strike 

 

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji odpowiedziało na krytykę D. Trumpa w 

kwestii gazociągu „Nord Stream 2" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/793301/2018-09-26/mid-otvetil-na-kritiku-trampa-proekta-

severnyi-potok-2 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Partia Pracy jest gotowa do rządów poinformował Jeremy 

Corbyn na konferencji partyjnej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-45646690 

 

25.IX 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-45644374
https://www.bbc.co.uk/news/av/uk-politics-45648081/labour-mp-laura-smith-calls-for-general-strike
https://www.bbc.co.uk/news/av/uk-politics-45648081/labour-mp-laura-smith-calls-for-general-strike
https://iz.ru/793301/2018-09-26/mid-otvetil-na-kritiku-trampa-proekta-severnyi-potok-2
https://iz.ru/793301/2018-09-26/mid-otvetil-na-kritiku-trampa-proekta-severnyi-potok-2
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-45646690
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Założyciele Instagrama K. Sytrom i M. Krieger opuszczają firmę, której 

właścicielem jest Facebook 

 

 

Kevin Systrom (po prawej) i Mike Kriegerstali na czele Instagrama po tym 

jak stał się on własnością Facebooka w 2012 

 

Współzałożyciele serwisu, służącego do dzielenia się zdjęciami opuszczają 

firmę 

K. Systrom dyrektor wykonawczy poinformował, że odchodzą aby „znowu 

przywrócić swoją ciekawość i kreatywność". 

Instagram kupiony przez Facebooka w 2012 roku za 1 miliard dolarów ma ponad 

miliona użytkowników  

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/technology-45635736 

 

 

 

MSZ Federacji Rosyjskiej  ostrzegł Ukrainę przed zerwaniem umowy w sprawie 

Morza Azowskiego 

https://www.bbc.co.uk/news/technology-45635736
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źródło: IZ 

https://iz.ru/792890/2018-09-25/mid-rf-predostereg-ukrainu-ot-razryva-

dogovora-po-azovskomu-moriu 

  

 

MSZ Federacji Rosyjskiej dostał od Ukrainy notę o nieprzedłużeniu umowy o 

przyjaźni pomiędzy dwoma krajami 

źródło: IZ 

https://iz.ru/792914/2018-09-25/mid-rf-poluchil-ot-ukrainy-notu-o-

neprodlenii-dogovora-o-druzhbe 

  

 

 

WIELKA BRYTANIA: Postęp w wydłużaniu życia „po raz pierwszy zatrzymał się" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/health-45638646 

 

 

24.IX 

BREXIT - Konferencja Partii Pracy: K. Starmer informuje, że pozostanie w UE 

jest opcją, która należy wziąć pod uwagę 

 

https://iz.ru/792890/2018-09-25/mid-rf-predostereg-ukrainu-ot-razryva-dogovora-po-azovskomu-moriu
https://iz.ru/792890/2018-09-25/mid-rf-predostereg-ukrainu-ot-razryva-dogovora-po-azovskomu-moriu
https://iz.ru/792914/2018-09-25/mid-rf-poluchil-ot-ukrainy-notu-o-neprodlenii-dogovora-o-druzhbe
https://iz.ru/792914/2018-09-25/mid-rf-poluchil-ot-ukrainy-notu-o-neprodlenii-dogovora-o-druzhbe
https://www.bbc.co.uk/news/health-45638646


 POLSKI PORTAL  1-30 wrzesień 2018                                                                                                                                                  nr 9 (66)                                                                                                                                                        
13 
 

 

Sir Keir Stramer powiedział, że partia „na pewno nie wyklucza" takiego 

ruchu  

Rzecznik Partii Pracy powiedział, że partia może poprzeć referendum, które 

zaoferuje głosującym szansę na pozostanie w Unii Europejskiej 

Jego wystąpienie nastąpiło po przemowie Johna McDonnela, który powiedział, 

że jakikolwiek głos powinien przeważyć za porozumieniem w sprawie Brexitu 

niż pozostanie w UE. 

Później J. McDonell powiedział, że do rozważenia są „wszystkie opcje" jeśli 

doszłoby do kolejnego referendum. 

We wtorek podczas konferencji Partii Pracy w Liverpoolu nastąpi debata nad 

głosowaniem w sprawie nowego referendum jeśli Partia Pracy nie będzie w 

stanie doprowadzić do przeprowadzenia nowych wyborów powszechnych. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-45622161 

 

 

 

 

Rosja uzbroi wojsko Syrii w systemy antyrakietowe  Z - 300 

źródło: IZ 

https://iz.ru/792481/2018-09-24/shoigu-podtverdil-postavku-sirii-

kompleksov-s-300 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-45622161
https://iz.ru/792481/2018-09-24/shoigu-podtverdil-postavku-sirii-kompleksov-s-300
https://iz.ru/792481/2018-09-24/shoigu-podtverdil-postavku-sirii-kompleksov-s-300
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Polska przekopie kanał w Mierzei Wiślanej niedaleko od granicy z Rosją  

źródło: IZ 

https://iz.ru/792474/2018-09-24/polsha-proroet-kanal-v-baltiiskoi-kose-

radi-nezavisimosti-ot-rossii 

 

 

STANY ZJEDNOCZONE: Brett Kavanaugh kandydat D. Trumpa na sędziego trybunału 

spotkał się z nowymi zarzutami w sprawie molestowania seksualnego 

źródło: BBC, EL PAIS 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-45622562 

https://elpais.com/internacional/2018/09/24/estados_unidos/1537758289_90291

6.html 

 

23.IX 

Irański prezydent kipi ze złości po ataku na paradę wojskową w Ahvaz 

 

 

Napastnicy strzelali do cywilów i żołnierzy 

https://iz.ru/792474/2018-09-24/polsha-proroet-kanal-v-baltiiskoi-kose-radi-nezavisimosti-ot-rossii
https://iz.ru/792474/2018-09-24/polsha-proroet-kanal-v-baltiiskoi-kose-radi-nezavisimosti-ot-rossii
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-45622562
https://elpais.com/internacional/2018/09/24/estados_unidos/1537758289_902916.html
https://elpais.com/internacional/2018/09/24/estados_unidos/1537758289_902916.html
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Irański prezydent w ostrych słowach po krwawym ataku na wojskową paradę 

skrytykował Stany Zjednoczone 

W niedzielę napastnicy otworzyli ogień w kierunku żołnierzy  Gwardii 

Rewolucyjnej (Revolutionary Guard). Do ataku przyznało się arabskie 

ugrupowanie antyrządowe i bojownicy z Państwa Islamskiego. 

H. Rouhani powiedział, że „bandyckie" Stany Zjednoczone i państwa znad 

Zatoki wsparły i umożliwiły dokonanie ataku. Stany Zjednoczone zaprzeczyły 

i poinformowały, ze potępiają "każdy atak terrorystyczny". 

H. Rouhani zobaczy się z prezydentem D. Trumpem podczas Zgromadzenia 

Ogólnego ONZ w tym tygodniu. W wyniku sobotniego ataku zginęło 25 osób w 

tym 12 żołnierzy, cywile oglądający paradę i czteroletnia dziewczynka.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45617800 

 

 

SZWAJCARIA: Podczas głosowania odrzucono dwie poprawki dotyczące produkcji 

krajowej i przyjaznej dla środowiska żywności  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-45617662 

 

 

AUSTRALIA: W truskawkach z Nowej Zelandii znaleziono igły 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-45617660 

 

 

22.IX 

IRAN - Ahvaz podczas parady wojskowej doszło do ataku 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45617800
https://www.bbc.com/news/world-europe-45617662
https://www.bbc.com/news/world-australia-45617660
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Podczas strzałów żołnierze szukali schronienia 

Napastnicy zaatakowali podczas parady wojskowej zabijając co najmniej 25 

osób w tym cywilów, rannych zostało 60 osób informują media 

Atakujący strzelali z okolic parku, mieli na sobie mundury wojskowe. 

Do ataku przyznało się ugrupowanie antyrządowe: Ahvaz National Resistance 

oraz Państwo Islamskie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45611411 

 

 

Teheran oświadczył, ze istnieje związek pomiędzy atakiem terrorystycznym  a 

Izraelem i USA 

źródło: IZ 

https://iz.ru/792031/2018-09-22/tegeran-zaiavil-o-sviazi-napavshikh-na-

parad-terroristov-s-izrailem-i-ssha 

 

 

Katastrofa promu na jeziorze Wiktorii w Tanzanii: W poduszce powietrznej 

odnaleziono żywą osobę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-45611436 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45611411
https://iz.ru/792031/2018-09-22/tegeran-zaiavil-o-sviazi-napavshikh-na-parad-terroristov-s-izrailem-i-ssha
https://iz.ru/792031/2018-09-22/tegeran-zaiavil-o-sviazi-napavshikh-na-parad-terroristov-s-izrailem-i-ssha
https://www.bbc.com/news/world-africa-45611436
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15 wrzesień (sobota)  – 21 wrzesień (piątek) 2018 

 

21.IX 

Katastrofa promu na jeziorze Wiktorii w Tanzanii: Nurkowie szukają 

ocalałych 

 

 

Prom przewrócił sie w pobliżu wyspy Ukara 

Co najmniej 136 osób zginęło po tym jak prom przewrócił się na jeziorze 

Wiktoria w Tanzanii informują władze 

Wielu ludzi uważa się za zaginionych  i istnieje obawa, że mogło utonąć 

ponad 200 osób. Po wstrzymaniu akcji ratunkowej podjęto ją rano od nowa w 

piątek. 
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Prom MV Nyerere przewrócił się w pobliżu wyspy Ukara podczas rejsu z 

Bugorora. 

Prawdopodobnie przeładowany prom przewrócił się po tym jak jego pasażerowie 

przeszli na jedną stronę. 

w akcję ratunkową na największym afrykańskim jeziorze zostali zaangażowani 

nurkowie z policji, wojska oraz małe prywatne łodzie i lokalni rybacy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-45599042 

 

 

Chiny zareagowały na sankcje USA z powodu współpracy z Rosją 

źródło: IZ 

https://iz.ru/791592/2018-09-21/kitai-otreagiroval-na-sanktcii-ssha-iz-za-

sotrudnichestva-s-rossiei 

 

ROSJA: Trzeci dywizjon z- 400 objął ochroną Krymu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/791623/2018-09-21/tretii-divizion-s-400-zastupil-na-okhranu-

kryma 

  

 

Plastik, który można poddać recyklingowi i nie  

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-45496884# 

  

 

Naukowcy określili dietę, która jest dobra dla zdrowia 

źródło: IZ 

https://iz.ru/791620/2018-09-21/uchenye-nazvali-samuiu-opasnuiu-dlia-

zdorovia-dietu 

 

 

https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-45599042
https://iz.ru/791592/2018-09-21/kitai-otreagiroval-na-sanktcii-ssha-iz-za-sotrudnichestva-s-rossiei
https://iz.ru/791592/2018-09-21/kitai-otreagiroval-na-sanktcii-ssha-iz-za-sotrudnichestva-s-rossiei
https://iz.ru/791623/2018-09-21/tretii-divizion-s-400-zastupil-na-okhranu-kryma
https://iz.ru/791623/2018-09-21/tretii-divizion-s-400-zastupil-na-okhranu-kryma
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-45496884
https://iz.ru/791620/2018-09-21/uchenye-nazvali-samuiu-opasnuiu-dlia-zdorovia-dietu
https://iz.ru/791620/2018-09-21/uchenye-nazvali-samuiu-opasnuiu-dlia-zdorovia-dietu
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20.IX 

Donald Tusk: Plan handlowy T. May dotyczący Brexitu nie zadziała 



 POLSKI PORTAL  1-30 wrzesień 2018                                                                                                                                                  nr 9 (66)                                                                                                                                                        
20 
 

 



 POLSKI PORTAL  1-30 wrzesień 2018                                                                                                                                                  nr 9 (66)                                                                                                                                                        
21 
 

Kroki Wielkiej Brytanii do opuszczenia Unii Europejskiej 

 

Nowy układ partnerstwa gospodarczego zaproponowany przez premier Wilkeij 

Brytanii  T. May „nie zadziała" powiedział szef Rady Europejskiej. 

Donald Tusk poinformował, ze takie plany mogły by zburzyć jednolity rynek 

UE. 

Zabrał głos pod koniec szczytu UE w Salzburgu gdzie przywódcy 27 

pozostałych krajów dyskutowały kwestię Brexitu. 

T. May powiedział, że je propozycje byłyby jedynymi możliwymi aby uniknąć 

zamknięcia granicy w Irlandii Północnej. 

Wilka Brytania ma opuścić UE 29 marca 2019 i obie strony próbują osiągnąć 

porozumienie na czas. 

Wciąż nie ma porozumienia w sprawie kilku kwestii w tym jak uniknąć nowej 

kontroli granicznej w Republice Irlandii Północnej na granicy pomiędzy 

dwoma krajami. 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-45584300 

  

 

W Unii Europejskiej oceniono szanse Teresy May na wprowadzenie nowych 

sankcji przeciwko Rosji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/791216/2018-09-20/v-evrosoiuze-otcenili-shansy-terezy-mei-

vvesti-novye-sanktcii-protiv-rossii 

  

Jet Airways: Indyjscy pasażerowie zostali ranni kiedy piloci zapomnieli 

włączyć przycisk, który odpowiada za ciśnienie w kabinie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-45586010 

 

 

Na Krymie zareagowano na groźby P. Poroszenki w sprawie zabrania rosyjskiej 

bazy z Sewastopola 

źródło: IZ 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-45584300
https://iz.ru/791216/2018-09-20/v-evrosoiuze-otcenili-shansy-terezy-mei-vvesti-novye-sanktcii-protiv-rossii
https://iz.ru/791216/2018-09-20/v-evrosoiuze-otcenili-shansy-terezy-mei-vvesti-novye-sanktcii-protiv-rossii
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-45586010
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https://iz.ru/791240/2018-09-20/v-krymu-otreagirovali-na-ugrozy-poroshenko-

ubrat-rossiiskuiu-bazu-iz-sevastopolia 

 

 

19.IX 

Izraelskie środki masowego przekazu skomentowały katastrofę Ił- 20 

 

ż:REUTERS/Sergey Pivovarov 

Środki masowego przekazu Izraela skomentowały katastrofę rosyjskiego 

samolotu wojskowego Ił- 20 w Syrii. Uznano że częściowo winne tragedii jest 

państwo żydowskie. 

Samolot zniknął z radarów 17 września kiedy izraelskie myśliwce  

bombardowały syryjską prowincję Latakia. W Ministerstwo Obrony FR uważa, że 

siły powietrzne Izraela rozmyślnie stworzyły w powietrzu niebezpieczną 

sytuację zasłaniając się samolotem Ił- 20 i tym samym stawiając go za cel  

ataku obrony przeciwlotniczej Syrii — izraelskie dowództwo zawiadomiło o 

przygotowaniu się do operacji na minutę przed rozpoczęciem ataków, co nie 

pozwoliło samolotowi na przelot wyprowadzić w bezpieczną strefę. 

źródło: IZ 

https://iz.ru/790796/2018-09-19/izrailskie-smi-prokommentirovali-krushenie-

il-20 

  

 

https://iz.ru/791240/2018-09-20/v-krymu-otreagirovali-na-ugrozy-poroshenko-ubrat-rossiiskuiu-bazu-iz-sevastopolia
https://iz.ru/791240/2018-09-20/v-krymu-otreagirovali-na-ugrozy-poroshenko-ubrat-rossiiskuiu-bazu-iz-sevastopolia
https://iz.ru/790796/2018-09-19/izrailskie-smi-prokommentirovali-krushenie-il-20
https://iz.ru/790796/2018-09-19/izrailskie-smi-prokommentirovali-krushenie-il-20
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WIELKA BRYTANIA - Burza Ali: Ostrzeżenie o niebezpiecznym wietrze o 

prędkości 80 m/h 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-45561524 

 

 

ROSJA: W Radzie Federacji skomentowano zakaz publicznego wykorzystywania 

języka rosyjskiego w Lwowie na Ukrainie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/790791/2018-09-19/v-sovfede-otcenili-zapret-publichno-

ispolzovat-russkii-iazyk-vo-lvove 

 

18. IX 

Rosja obwinia Izrael po zestrzelaniu samolotu wojskowego w Syrii 

 

 

Ił-20 wracał do rosyjskiej bazy w pn - zach Syrii 

Rosja poinformowała, że Syria zestrzeliła jeden z jej wojskowych samolotów 

- ale winą za śmierć 15 członków załogi, którzy znajdowali się na pokładzie 

obarcza Izrael 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-45561524
https://iz.ru/790791/2018-09-19/v-sovfede-otcenili-zapret-publichno-ispolzovat-russkii-iazyk-vo-lvove
https://iz.ru/790791/2018-09-19/v-sovfede-otcenili-zapret-publichno-ispolzovat-russkii-iazyk-vo-lvove
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Minister obrony poinformował, że izraelskie myśliwce doprowadziły do tego, 

ze samolot Ił-20 znalazł się w polu rażenia syryjskich systemów obrony 

lotniczej po tym jak nie udało się ostrzec Rosji przed uderzeniem w pozycje 

syryjskie. 

Ił-20 zniknął z radaru około 23:00 czasu lokalnego (20:00 GMT). 

Izraelskie siły obrony (IDF) wyraziły, „żal" w związku ze śmiercią załogi. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-45556290 

https://iz.ru/790365/2018-09-18/minoborony-rf-utochnilo-chislo-pogibshikh-

voennosluzhashchikh-pri-krushenii-il-20 

  

 

 

Wizy do Wielkiej Brytanii: ograniczenia dla emigrantów o wysokich 

umiejętnościach powinny być zniesione 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-45556246 

  

 

 

Były pracownik SBU (Służby Bezpieczeństwa Ukrainy) opowiedział o dywersjach 

i torturach  w Donbasie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/790374/2018-09-18/eks-sotrudnik-sbu-rasskazal-o-diversiiakh-

i-pytkakh-v-donbasse 

 

 

 

Nagrody Emmy 2018: Thandie Newton i Claire Foy pośród zwycięzców 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-45495225 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-45556290
https://iz.ru/790365/2018-09-18/minoborony-rf-utochnilo-chislo-pogibshikh-voennosluzhashchikh-pri-krushenii-il-20
https://iz.ru/790365/2018-09-18/minoborony-rf-utochnilo-chislo-pogibshikh-voennosluzhashchikh-pri-krushenii-il-20
https://www.bbc.co.uk/news/uk-45556246
https://iz.ru/790374/2018-09-18/eks-sotrudnik-sbu-rasskazal-o-diversiiakh-i-pytkakh-v-donbasse
https://iz.ru/790374/2018-09-18/eks-sotrudnik-sbu-rasskazal-o-diversiiakh-i-pytkakh-v-donbasse
https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-45495225
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17.IX 

Brexit: Theresa May mówi, że albo Wielka Brytania opuści UE zgodnie z 

planem Chequers albo bez porozumienia 

 

Theresa May i jej mąż Philip oglądają The Chase at Chequers  

Theresa May powiedziała BBC, że posłowie będą mieli Brexit do wyboru 

pomiędzy umową zaproponowaną przez jej rząd albo bez żadnej umowy. 

Skrytykował również  plan zwolenników Brexitu dotyczący rozwiązania 

problemu granicy z Irlandią mówiąc, ze doprowadzi to do utworzenia 

dwudziesto kilometrowego pasa wewnątrz Irlandii. Premier przyznała, że 

Brexit bez porozumienia może doprowadzić do krótkoterminowych zakłóceń. 

Keir Starmer z gabinetu cieni powiedział, ze opuszczenie UE bez 

porozumienia  będzie „katastrofą" i „ludzie są tego świadomi" 

źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-45543609 

 

 

P. Poroszenko podpisał umowę dekret o zerwaniu o przyjaźni z Rosją 

źródło: IZ 

https://iz.ru/789954/2018-09-17/poroshenko-podpisal-ukaz-o-razryve-

dogovora-o-druzhbe-s-rossiei 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-45543609
https://iz.ru/789954/2018-09-17/poroshenko-podpisal-ukaz-o-razryve-dogovora-o-druzhbe-s-rossiei
https://iz.ru/789954/2018-09-17/poroshenko-podpisal-ukaz-o-razryve-dogovora-o-druzhbe-s-rossiei
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Zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego Brexit bez podpisania umowy 

pomiędzy UE a Wielką Brytanią dotknie angielską gospodarkę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/business-45546785 

 

16.IX 

 

Tajfun Mangkhut dotarł do południowych Chin 

 

Fale morskie uderzają o promenadę Hung Hom w Hong Kongu 

Tajfun Mangkhut uderza w popularną chińską prowincję z prędkością wiatru 

dochodzącą do 162 km na godzinę 

W Guangdong ogłoszony najwyższy stopień zagrożenia po tym jak burza dotarła 

do Hong Kongu. 

Liczba ofiar w Filipinach wzrosła do co najmniej 59 osób. Większość ludzi 

zginęła w osuwiskach ziemi spowodowanych prze silny deszcz. 

Mangkhut uważany za najsilniejszy tajfun w 2018 roku nawiedził północne 

Filipiny w niedzielę 

https://www.bbc.co.uk/news/business-45546785
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-45539120 

 

Zniszczenia spowodowane tajfunem Mangkhut na Filipinach - Howard Johnson z 

BBC przybył do miasta Appari, aby zobaczyć skutki, które spowodował żywioł 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-45539211/philippines-typhoon-

mangkhut-destruction-in-aparri 

 

 

 

FRANCJA: E. Macron mówi młodemu człowiekowi szukającemu pracy: „Nie mogę 

znaleźć panu pracy przechodząc na drugą stronę ulicy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-45541697 

 

15.IX 

Tajfun Mangkhut: 14 osób ponisło śmierć na Filipinach 

https://www.bbc.com/news/world-asia-45539120
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-45539211/philippines-typhoon-mangkhut-destruction-in-aparri
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-45539211/philippines-typhoon-mangkhut-destruction-in-aparri
https://www.bbc.com/news/world-europe-45541697
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Spodziewany zasięg i droga przemieszczania się Tajfunu Mangkhut 

Około 14 osób zginęło kiedy tajfun dotarł do północnej części Filipin - 

informuje doradca prezydenta kraju 

Tajfun Mangkhut przeszedł przez filipińską wyspę Luzon i przesuwa się na 

zachód w kierunku Chin. 

Żywioł zrywa dachy, łamie drzewa, powodował 42 obsunięcia ziemi oraz szereg 

powodzi. 

Mangkhut niesie ze sobą wiatr o prędkości 185 km/h. Na jego drodze są 

tereny zamieszkałe przez 5 milionów ludzi, tysiące osób już zostały 

ewakuowane. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-45532217 

 

USA - Huragan Florence: Śmiercionośna siła pustoszy Karolinę  

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-45532217
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źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-45517260 

 

 

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

14.IX 

Najwyższy sąd Grecji wydał postanowienie o wydaniu A. Winnika Rosji 

 

ź: TASS/Zuma/Nicolas Economou 

 

Najwyższy Sąd w Grecji w publicznym oświadczeniu postanowienia przyjętego 

jeszcze w 4 września postanowił wydać Rosjanina Aleksandra Winnika Rosji 

informuje RIA NOVOSTI 

„Wydać Winnika w Rosji. Pozostawić wyrok bez zmian" — powiedział sędzia. 

Sąd rozpatrzy zapytanie o wydaniu Rosjanina we Francję 19 września. 

Francuscy sędziowie śledczy przesłuchają go 17 września. 

Na daną chwilę istnieje cztery sądowe decyzje o wydaniu Winnika — dwa do 

Rosji i jeden do  USA i do Francji, ostateczną decyzję podejmie minister 

sprawiedliwości Grecji. 

Specjalista w dziedzinie kryptowalut  Winnika aresztowano w Grecji w 2017 

roku. W Rosji  oskarża sie go o oszustwa. W lipcu Prokuratura Generalna 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-45517260
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skierowała do Grecji już drugie zapytanie o wydaniu Rosjanina w celu 

pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej 

źródło: IZ 

https://iz.ru/789050/2018-09-14/verkhovnyi-sud-gretcii-postanovil-vydat-

vinnika-v-rossiiu 

  

 

 

 

Minister finansów Rosji skomentował postanowieni sądu w sprawie długu 

Ukrainy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/789071/2018-09-14/ministr-finansov-rossii-prokommentiroval-

reshenie-suda-po-dolgu-ukrainy 

 

 

 

13.IX 

„Sprawcy otrucia"  opowiedzieli o swoim życiu do i po oskarżeniach Brytanii 

 

https://iz.ru/789050/2018-09-14/verkhovnyi-sud-gretcii-postanovil-vydat-vinnika-v-rossiiu
https://iz.ru/789050/2018-09-14/verkhovnyi-sud-gretcii-postanovil-vydat-vinnika-v-rossiiu
https://iz.ru/789071/2018-09-14/ministr-finansov-rossii-prokommentiroval-reshenie-suda-po-dolgu-ukrainy
https://iz.ru/789071/2018-09-14/ministr-finansov-rossii-prokommentiroval-reshenie-suda-po-dolgu-ukrainy
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ź: Global Look Press/Gustavo Valiente 

 

Aleksandr Piotrow i Rusłan Boszyrow, których Wielka Brytania oskarża w 

otruciu brytyjskiego szpiega, Siergieja Skripala i jego córcki Julii, 

opowiedzieli o celach swojej podróży do Salisbury i o tom jak zmieniło się 

ich życie po oskarżeniach. 

„Z samego początku planowaliśmy przyjechać w Londyn i oderwać się, z 

grubsza mówiąc. "To nie była nie podróż biznesowa"  — opowiedział Piotrow w 

wywiadzie redaktorowi naczelnemu RT M. Simonian. 

Zaznaczył, że pomysł wyjechania do Salisbury wynikł z rady przyjaciół. Przy 

tym nie wiedzieli o istnieniu Skripala i o tym, gdzie znajduje się ich dom. 

„Może byśmy i do niego podeszli. Gdybyśmy wiedzieli, gdzie on znajduje się" 

— powiedział Piotrow. 

Boszyrow dodał że nie mieli z sobą trujących substancji, tym bardziej 

znajdujących się we flakonie z kobiecymi perfumami Niny Ricci. 

 

źródło: IZ 

https://iz.ru/788614/2018-09-13/otraviteli-skripalei-rasskazali-o-svoei-

zhizni-posle-obvinenii-britanii 

  

Okres oczekiwania na leczenie nowotworu „najgorszy jaki może być" w Anglii 

źródło: BBC 

https://iz.ru/788614/2018-09-13/otraviteli-skripalei-rasskazali-o-svoei-zhizni-posle-obvinenii-britanii
https://iz.ru/788614/2018-09-13/otraviteli-skripalei-rasskazali-o-svoei-zhizni-posle-obvinenii-britanii
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https://www.bbc.co.uk/news/health-45508622 

 

 

Zyski firmy John Lewis spadły o 99% 

źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/business-45506322 

 

 

 

12.IX 

A. Merkel zgodziła się na udział wojsk niemieckich w uderzeniach w Syrii 

 

ź: REUTERS/Hannibal Hanschke 

 

W uderzeniach w Syrii koalicji państw zachodnich mogą brać udział siły 

niemieckie, poinformował o tym kanclerz Niemiec A. Merkel. Podkreśliła, że 

nie można wykluczyć tej możliwości. W środę 12 września w czasie 

wystąpienia w Bundestagu poinformował, że Niemcy są zwolennikiem 

politycznego rozwiązania. „Po prostu nie możemy nie zwracać uwagi  na to, 

że gdzieś wykorzystuje się broń chemiczną i nie przestrzega się 

https://www.bbc.co.uk/news/health-45508622
https://www.bbc.co.uk/news/business-45506322
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międzynarodowej konwencji i to nie może być odpowiedzią" - cytuje A. Merkel 

agencja TASS. 

źródło: IZ 

https://iz.ru/788120/2018-09-12/merkel-dopustila-uchastie-voennykh-frg-v-

udarakh-po-sirii 

  

 

 

Otrucie Skripala: W. Putin mówi, że podejrzani są cywilami nie przestępcami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-45494627 

 

 

Japonia przypomniała warunki potrzebne do zawarcia traktatu pokojowego 

źródło: IZ 

https://iz.ru/788154/2018-09-12/iaponiia-napomnila-usloviia-dlia-

zakliucheniia-mirnogo-dogovora 

 

 

11.IX 

Kryzys związany z emigrantami: utonęli ludzie niedaleko wybrzeża Libii 

https://iz.ru/788120/2018-09-12/merkel-dopustila-uchastie-voennykh-frg-v-udarakh-po-sirii
https://iz.ru/788120/2018-09-12/merkel-dopustila-uchastie-voennykh-frg-v-udarakh-po-sirii
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-45494627
https://iz.ru/788154/2018-09-12/iaponiia-napomnila-usloviia-dlia-zakliucheniia-mirnogo-dogovora
https://iz.ru/788154/2018-09-12/iaponiia-napomnila-usloviia-dlia-zakliucheniia-mirnogo-dogovora
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W tym roku ponad 1500 migrantów utonęło podczas przepływania Morza 

Śródziemnego 

Agencja informuje, że ponad 100 osób zginęło w tym miesiącu 

Gumowa łódź wypłynęła 1 września ale jeden ze zbiorników pękł i zatonął 

informują Medecins Sans Frontieres (Lekarze bez Granic). 

Ostatecznie uratowano 276 osób i zabrano ich do portu Khoms około 100 km na 

pd. - wsch. od stolicy Trypolisu. 

Uratowani w tym kobieta w ciąży dzieci są leczone przez MSF na zapalenie 

płuc oraz oparzeń po paliwie. 

źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-45482486 

  

 

 

 

Terminy letniego odłączania wody w Rosji zostaną skrócone do trzech dni 

źródło: IZ 

https://iz.ru/787765/2018-09-11/sroki-letnego-otkliucheniia-vody-v-rossii-

sokratiat-do-trekh-dnei 

  

 

https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-45482486
https://iz.ru/787765/2018-09-11/sroki-letnego-otkliucheniia-vody-v-rossii-sokratiat-do-trekh-dnei
https://iz.ru/787765/2018-09-11/sroki-letnego-otkliucheniia-vody-v-rossii-sokratiat-do-trekh-dnei
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Zarobki w Wielkiej Brytanii rosną szybciej niż oczekiwano 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/business-45481485 

 

 

10.IX 

W Australii znalezioną wielką, inkrustowaną złotem skałę  

 

W skale znaleziono ponad 2400 uncji złota 

Największa próbka ważąca 95 kilogramów zawiera ponad 2400 uncji złota 

poinformował kanadyjski górnik z RNC Minerals 

Spółka poinformowała, że ubiegłym tygodniu wydobyła złoto o wartości około 

11 milionów dolarów z kopalni w pobliżu Kalgoorlie. 

Jeden z górników opisał znalezisko jako "wyjątkowo rzadkie" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-australia-45468159 

 

 

 

https://www.bbc.co.uk/news/business-45481485
https://www.bbc.co.uk/news/world-australia-45468159
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Kijów zagroził „że nie dopuści za wszelką cenę" na dostawę wody na Krym 

źródło: IZ 

https://iz.ru/787334/2018-09-10/kiev-poobeshchal-liuboi-tcenoi-ne-dopustit-

postavki-vody-v-krym 

 

Plan w sprawie Brexitu: 80 posłów odrzuci plan T. May - informuje były 

minister 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-45468544 

  

 

STANY ZJEDNOCZONE: Biała policjantka z Teksasu, która zastrzeliła czarnego 

mężczyznę,  w jego mieszkaniu myśląc, że jest w swoim własnym, zostało 

oskarżona 

źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-45468083 

 

 

9.IX 

Wybory w Szwecji: główne ugrupowania ramie w ramie podczas gdy nacjonaliści 

nieco zyskują 

 

https://iz.ru/787334/2018-09-10/kiev-poobeshchal-liuboi-tcenoi-ne-dopustit-postavki-vody-v-krym
https://iz.ru/787334/2018-09-10/kiev-poobeshchal-liuboi-tcenoi-ne-dopustit-postavki-vody-v-krym
https://www.bbc.co.uk/news/uk-45468544
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-45468083
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Zwolennicy Społecznych Demokratów w Sztkoholmie 

Wybory powszechne w Szwecji doprowadził do tego, ze dwa główne bloki 

polityczny zyskała podobna ilość głosów natomiast partia opowiadajaca sie 

przeciwko emigrantom zyskała nieco więcej w porównaniu do poprzednich 

wyborów 

Po przeliczeniu prawie wszystkich głosów rządowa koalicja centro-lewicy 

jest nieco przed centro-prawicowym ugrupowaniem sojuszu, obie partie maja 

ok 40% głosów. 

Nacjonalistyczna partia Sweden Democrats (SD) uzyskało około 18% poparcie 

więcej w porównaniu do poprzednich wyborów, kiedy dostała 12,9% głosów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-45466174 

 

 

Sajid Javid ostrzega  w związku z rosyjskimi podejrzanymi, którzy dokonali 

otrucia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-45463936 

 

 

 

Prezydent Mołdawii Igor Dodon  miał wypadek samochodowy 

https://www.bbc.com/news/world-europe-45466174
https://www.bbc.com/news/uk-45463936
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-45467125/moldovan-president-igor-

dodon-involved-in-car-crash 

 

Lodowe miasto gdzie aby mieszkać musisz przejść operację usunięcia wyrostka 

robaczkowego 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/future/gallery/20180810-villas-las-estrellas-antarctica-

base-residents-surgery 

 

 

8.IX 

Egipt wydał setki wyroków skazujących w związku z protestami w 2013 roku 

 

Podczas akcji służb bezpieczeństwa placu Rabaa al-Adawiya w 2013 roku 

zginęły setki osób 

Sąd Egiptu wydał wyroki na ponad 700 osób w związku z przynależnością do 

Bractwa Muzułmańskiego po tym jak prezydent Mohammed Morsi został usunięty 

z urzędu. 

Trybunał potwierdził 75 wyroków skazujących na karę śmierci i dożywocie dla 

47 innych osób w tym przywódców islamskich. 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-45467125/moldovan-president-igor-dodon-involved-in-car-crash
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-45467125/moldovan-president-igor-dodon-involved-in-car-crash
http://www.bbc.com/future/gallery/20180810-villas-las-estrellas-antarctica-base-residents-surgery
http://www.bbc.com/future/gallery/20180810-villas-las-estrellas-antarctica-base-residents-surgery
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Ugrupowanie Amnesty International uznały wyroki za „wielce nieuczciwe" i 

ich zdanie pogwałcono konstytucję państwa. 

Do wybuchu przemocy doszło podczas protestów w 2013 roku na placu Rabaa al-

Adawiya w Kairze gdzie setki osób zostało zabitych przez służby 

bezpieczeństwa. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45457935 

 

 

Wybory w Szwecji: Zdaniem jednego z posłów głosowanie na anty imigranckie 

ugrupowanie SD jest „niebezpieczne" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-45458012 

 

 

Mac Miller: Gwiazdy składają hołd amerykańskiemu raperowi „który został 

znaleziony martwy" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-45459887 

 

 

Przegląd filmów: Peterloo jest masakrą która mówi aż do dzisiaj 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20180906-film-review-peterloo-is-a-

massacre-that-speaks-to-today 

 

1 wrzesień (sobota)  – 7 wrzesień (piątek) 2018 

 

7.IX 

Jair Bolsonaro - brazylijski kandydat na prezydenta został zaatakowany 

nożem podczas wiecu wyborczego 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45457935
https://www.bbc.com/news/world-europe-45458012
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-45459887
http://www.bbc.com/culture/story/20180906-film-review-peterloo-is-a-massacre-that-speaks-to-today
http://www.bbc.com/culture/story/20180906-film-review-peterloo-is-a-massacre-that-speaks-to-today
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Kandydat na prezydenta Jair Bolsonaro  sfotografowany kilka sekund po tym 

jak otrzymał cios w brzuch 

Główny kandydat na prezydenta Jair Bolsonaro w wyborach w Brazylii został 

zaatakowany podczas wiecu  

Skrajnie prawicowy polityk został zaatakowany będą w tłumie ludzi w pd - 

wsch prowincji Minas Gerais. Podejrzany został aresztowany. 

Jair Bolsonaro przeszedł operację jelitach i należy się spodziewać, że 

wyzdrowieje poinformował personel szpitala. 

Kontrowersyjny polityk wywołał oburzenie wśród wielu Brazylijczyków na 

skutek rasistowskich i ksenofobicznych komentarzy i ostatnio jest na 

prowadzeniu jeśli chodzi o innych potencjalnych kandydatów. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-45441447 

  

Niszczyciele USA przechwyciły rosyjskie bombowce w Arktyce 

źródło: IZ 

https://iz.ru/786472/2018-09-07/istrebiteli-ssha-soprovodili-rossiiskie-

bombardirovshchiki-v-arktike 

  

ROSJA: MSZ uznał za nie do przyjęcia oświadczenie T. May w sprawie  

wydarzenia w Salisbury i Amesbury 

źródło: IZ 

https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-45441447
https://iz.ru/786472/2018-09-07/istrebiteli-ssha-soprovodili-rossiiskie-bombardirovshchiki-v-arktike
https://iz.ru/786472/2018-09-07/istrebiteli-ssha-soprovodili-rossiiskie-bombardirovshchiki-v-arktike
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https://iz.ru/786473/2018-09-07/mid-nazval-nepriemlemymi-zaiavleniia-mei-

po-solsberi-i-eimsberi 

  

WIELKA BRYTANIA: Szef British Airways przeprasza za kradzież danych 

pasażerów 

źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-45440850 

 

6.IX 

WIELKA BRYTANIA: Farma wiatrowa na wybrzeżu Walney jest największą na 

świecie 

Koszt wybudowania farmy wiatrowej na Walney wyniósł 1 miliard funtów  

Największa na świecie farma wiatrowa zajmuje obszar równy 20 000 boisk 

sportowych została uruchomiona na wybrzeżu w Kumbrii 

Przetwórnia Walnet ma już  102 turbiny do których dołączą następne 87 - 

informuje Walney Extension. 

Każda turbina ma wysokość 190 metrów a całość obszaru zajmuje 145 

kilometrów kwadratowych. 

Farma może generować 659 MW (megawatów) co wystarczy aby zapewnić energię 

dla 600 000 domów. 

źródło: BBC 

https://iz.ru/786473/2018-09-07/mid-nazval-nepriemlemymi-zaiavleniia-mei-po-solsberi-i-eimsberi
https://iz.ru/786473/2018-09-07/mid-nazval-nepriemlemymi-zaiavleniia-mei-po-solsberi-i-eimsberi
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-45440850
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https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-cumbria-45424559 

  

 

 

Trybunał w Indiach  uznał, że seks pomiędzy ludźmi o tej samej płci nie 

jest już przestępstwem kryminalnym 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-45429664 

 

5.IX 

WIELKA BRYTANIA: Otrucie Novichokiem w Salisbury: Dwóch Rosjan uznano za 

podejrzanych 

Policja opublikowała obraz z kamer CCTV pokazujący zdjęcia dwóch mężczyzn 

na lotnisku w Gatwick 

Dwóch Rosjan uznano za podejrzanych o próbę morderstwa byłego rosyjskiego 

szpiega Sergeia Skripala i jego córki Julii. 

Mężczyzn: Alexandra Petrova i Ruslana Boshirova uważa się za oficerów 

rosyjskiej służby wywiadowczej  powiedział jeden z posłów. 

Zdaniem Scotland Yardu i CPS jest wystarczająca ilość dowodów przeciwko 

nim, aby wnieść akt oskarżenia. 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-cumbria-45424559
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-45429664
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S. Skripal l. 66 i jego córka Julia l. 33 zostali otruci Novichokiem w 

marcu. 

źródło: BBC, IZ 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-45421445 

https://iz.ru/785576/2018-09-05/velikobritaniia-nazvala-imena-

podozrevaemykh-v-otravlenii-skripalei-rossiian 

  

 

Europejski sejsmograf potwierdził powtórne trzęsienie ziemi na Uralu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/785561/2018-09-05/evropeiskii-seismotcentr-podtverdil-

povtornoe-zemletriasenie-na-urale 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Umieszczenie liczby kalorii na menu może uderzyć w małe 

restauracje 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-45420835 

 

 

4.IX 

W jaki sposób wiek twojego serca ma się do ryzyka zawału albo wylewu 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-45421445
https://iz.ru/785576/2018-09-05/velikobritaniia-nazvala-imena-podozrevaemykh-v-otravlenii-skripalei-rossiian
https://iz.ru/785576/2018-09-05/velikobritaniia-nazvala-imena-podozrevaemykh-v-otravlenii-skripalei-rossiian
https://iz.ru/785561/2018-09-05/evropeiskii-seismotcentr-podtverdil-povtornoe-zemletriasenie-na-urale
https://iz.ru/785561/2018-09-05/evropeiskii-seismotcentr-podtverdil-povtornoe-zemletriasenie-na-urale
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-45420835
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ź: GETTY CREATIVE 

 

Angielscy lekarze z sektora zdrowia publicznego zachęcają aby ludzie, 

którzy ukończyli 30 lat ukończyli test online, w którym dowiedzą się w 

jakim wieku jest ich serce, który wskaże czy należą do grypy ryzyka osób 

które mogą dostać atak serca albo udar 

Ich zdaniem około 80% ataków serca i udarów można by uniknąć gdyby stan 

serca uległ poprawie. 

Ich zdaniem niezdrowy tryb życia powoduje, że czterech na pięciu dorosłych 

jest zagrożonych wczesną śmiercią. 

Ludzie powinni zrezygnować z palenia papierosów, zdrowo jeść oraz ćwiczyć. 

Test serca można wykonać tutaj: 

https://www.nhs.uk/oneyou/be-healthier/check-your-health/heart-age-test 

  

źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/health-45395576 

 

ROSJA: Burmistrz obwodu irkuckiego z zimną krwią zastrzelił śpiącego 

niedźwiedzia 

źródło: IZ 

https://iz.ru/785157/2018-09-04/glava-irkutskoi-oblasti-khladnokrovno-

rasstrelial-spiashchego-medvedia 

https://www.nhs.uk/oneyou/be-healthier/check-your-health/heart-age-test
https://www.bbc.co.uk/news/health-45395576
https://iz.ru/785157/2018-09-04/glava-irkutskoi-oblasti-khladnokrovno-rasstrelial-spiashchego-medvedia
https://iz.ru/785157/2018-09-04/glava-irkutskoi-oblasti-khladnokrovno-rasstrelial-spiashchego-medvedia
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Szef TSB Paul Pester ustąpił ze stanowiska 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/business-45406322 

 

3.IX 

Wybuch w Rheinmetall-Denel: osiem osób zabitych w wyniku wybuchu fabryki 

amunicji w RPA 

 

Co najmniej osim osób zginęło w wyniku eksplozji w fabryce amunicji w 

Republice Południowej Afryki powiedział rzecznik straży pożarnej i służb 

ratowniczych 

 

Do incydentu doszło w dzielnicy Somerset West w pobliżu Cape Town po 

południu 

Nie jest jeszcze znana przyczyna wybuchu ale świadkowie mówią o wielkiej 

kuli ognia widzianej z odległości 5 kilometrów. 

Strażacy wciąż poszukują ludzi, którzy mogą być uwięzieni pod gruzami. 

https://www.bbc.co.uk/news/business-45406322
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Fabryka  Rheinmetall-Denel należy do spółek niemieckiej i 

południowoafrykańskiej oraz produkuje amunicje i materiały wybuchowe dla 

wojska, policji w RPA oraz dla innych krajów. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-45402004 

 

 

Pożar w Muzeum Narodowym w Brazylii: urzędnicy wskazują brak funduszy jako 

jego przyczynę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-45398084 

 

 

2.IX 

W stolicy Somalii Mogadiszu doszło do wielkiej eksplozji 

w wyniku wybuchu zginęło trzech żołnierzy i zostało rannych kilkoro dzieci 

Napastnik samobójca zaatakował biuro rządowe w stolicy kraju w wyniku czego 

pobliska szkoła uległa zniszczeniu - informuje policja 

Bomba umieszczona w samochodzie w dzielnicy Howlwadag zabiła trzech 

żołnierzy i zraniła 14 osób w tym sześcioro dzieci poinformowano BBC. 

https://www.bbc.com/news/world-africa-45402004
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-45398084
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Wybuch zniszczył również pobliskie domy oraz dach w meczecie. 

Do zamachu przyznało się ugrupowanie al-Shabab, które prowadzi walkę od 

ponad 10 lat. 

https://www.bbc.com/news/world-africa-45387620 

 

ROSJA: Protesty w sprawie podniesienia wieku emerytalnego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-45389797 

 

 

1.IX 

John McCain: B. Obama i G. Bush składają hołd podczas ceremonii żałobnej w 

Waszyngtonie 

 

Gwardia honorowa oraz rodzina J. McCaina towarzyszyli trumnie podczas 

uroczystości pogrzebowej 

Byli prezydenci Barack Obama i George W Bush złożyli hołd senatorowi Jonh 

McCainowi podczas uroczystości w National Cathedral w Waszyngtonie 

Bohater wojny w Wietnamie, który stał się jednym z najbardziej wyrazistych 

polityków amerykańskich umarł tydzień temu na skutek raka mózgu w wieku 81 

lat. 

https://www.bbc.com/news/world-africa-45387620
https://www.bbc.com/news/world-europe-45389797
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Jego córka Meghan przemawiała jako pierwsza, składając hołd swojemu ujcu 

oraz krytykując D. Trumpa. 

D. Trump nie przybył na uroczystość. 

Obaj republikańscy politycy bardzo sie różnili zarówno personalnie jak i 

politycznie a rodzina J. McCaina wyraźnie zaznaczyła, że D. Trump nie 

będzie mile widziany na uroczystości pogrzebowej senatora. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45383336 

 

Morderstwo Kim Jong-nama: Policja poszukuje dwóch indonezyjskich kobiet, 

aby zeznawały podczas procesu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-45383380 

  

Pasażer samolotu, który zapalił się w Soczi opowiedział szczegóły zdarzenia 

źródło: IZ 

https://iz.ru/784355/2018-09-01/passazhir-zagorevshegosia-v-sochi-samoleta-

rasskazal-detali-posadki 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45383336
https://www.bbc.com/news/world-asia-45383380
https://iz.ru/784355/2018-09-01/passazhir-zagorevshegosia-v-sochi-samoleta-rasskazal-detali-posadki
https://iz.ru/784355/2018-09-01/passazhir-zagorevshegosia-v-sochi-samoleta-rasskazal-detali-posadki

