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W numerze: 

42    Dwa okręty NATO wpłynęły do portu w Odessie 

41    USA: W Nowym Jorku zakazano używanie plastikowych toreb 

38    Brunei wprowadza surowe prawo przeciwko ludziom LGBT 

37    Chciałbyś popływać w basenie głębokim na 45 metrów w Polsce 

36    Brexit: Posłowie poprali nowy termin wyjścia z UE jednym głosem 

35    Ile wody należy pić codziennie? 

35    Rząd i kompanie naftowe zamroziły ceny na benzynę 

33    Brexit: Wielka Brytania prosi o wydłużenie do 30 czerwca 

32    Kryzys w Libii: Walki na przedmieściach Trypolisu 

30    Ludobójstwo w Ruandzie: Kraj obchodzi 25 rocznicę mordów 

29    K. Nielsen: Szefowa Bezp. Wewnętrznego w USA rezygnuje 

27    Ukraina rozszerzyła sankcje przeciwko Rosji 

23    Julian Assange: Założyciel Wikileaks aresztowany w Londynie 

21    Dzieci w Amer. Środ będą mogły połączyć się z rodzicami w USA  

20    Przewrót wojskowy w Sudanie 

18    NIEMCY: W rzece Men zdetonowano bombę z II wojny światowej  
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16    Notre-Dame: Potężny ogień ogarnął katedrę w Paryżu 

14    Plasterek bekonu dziennie „zwiększa ryzyko raka" 

13    Rosja zakazała eksportu ropy naftowej na Ukrainę 

10    Wybory prezydenckie na Ukrainie: Komik W. Zelensky wygrał  

9     Ataki w Sri Lance: Zginęło ponad 200 osób 

29 kwiecień (poniedziałek)  – 30 kwiecień (wtorek) 2019 

30. IV 

WENEZUELA: Juan Guaidó został oskarżony przez rząd o próbę dokonania 

przewrotu 

 

 

Zwolennicy J. Guaidó z Bolivarian National Guard odpierają siły wierne 

prezydentowi Nicolás Maduro 

 

Władze Wenezueli poinformowały, że aktualnie wygaszają małą próbę przewrotu 

po tym jak przywódca opozycji Juan Guaidó zapowiedział, że jest w trakcie 

„ostatniej fazy" zakończenia rządów obecnego prezydenta Nicolás Maduro 
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Pojawił się w nagraniu wideo z umundurowanymi mężczyznami  informując, że 

ma wsparcie wojska. 

J  Guaidó, który ogłosił się tymczasowym prezydentem w styczniu wezwał aby 

więcej członków wojska pomogło mu zakończyć „uzurpację" władzy N. Maduro  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48103858 

 

 

USA: D. Trump pozwał Deutsche Bank i Capital One w związku z wezwaniem do 

sądu ze strony Demokratów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48102647 

 

 

 

Cesarz Akihito: Japoński monarcha ogłasza swoją abdykację 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48020703 

 

 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Długoterminowe skutki bycia głodnym 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/future/story/20190429-why-food-poverty-is-a-health-time-

bomb 

 

 

29. IV 

Atak na Sri Lance: Po krwawym ataku w Wielkanoc wprowadzono zakaz 

zasłaniania twarzy 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48103858
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48102647
https://www.bbc.com/news/world-asia-48020703
http://www.bbc.com/future/story/20190429-why-food-poverty-is-a-health-time-bomb
http://www.bbc.com/future/story/20190429-why-food-poverty-is-a-health-time-bomb
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48088834 

 

USA: Władzy w Północnej Karolinie zarządziły obowiązkową ewakuację po tym 

jak doszło do wybuchu pożaru w fabryce recyklingu metalu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48095758 

 

 

Norwegia znalazła o swoich wybrzeży Biełuchę arktyczną która miła na sobie 

uprząż i była prawdopodobnie trenowana przez rosyjską marynarkę 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-48090616 

 

 

Cyklon w Mozambiku: Kryzys humanitarny zagraża ludziom 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-48096148 

 

 

Maraton w Londynie: Hayley Carruthers przekroczyła linię mety pełzając 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/newsbeat-48093571 

 

 

22 kwiecień (poniedziałek)  – 28 kwiecień (niedziela) 2019 

28. IV 

Ataki w Sri Lance: Krewni podejrzanego Zahran Hashima zginęli podczas 

operacji sił specjalnych policji 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48088834
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48095758
https://www.bbc.com/news/world-europe-48090616
https://www.bbc.com/news/world-africa-48096148
https://www.bbc.com/news/newsbeat-48093571
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48085525 

 

 

 

Wybory w Hiszpanii: Socjaliści, którzy obecne sprawują władzę zwyciężyli 

ale nie mają większości 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48081540 

 

 

Seryjny zabójca na Cyprze: Policja znalazła kolejną ofiarę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48084976 

 

 

27.IV 

Piętnaście osób w tym sześcioro dzieci zginęło na Sri Lance w piątek kiedy 

podejrzani bojownicy islamscy wysadzili się podczas ataku informuje policja 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48074702 

  

 

Epidemia odry w USA: D. Trump mówi Amerykanom aby się zaszczepili 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48071313 

  

 

Wybory w Hiszpanii: Socjaliści walczą aby powstrzymać skrajną prawicę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48085525
https://www.bbc.com/news/world-europe-48081540
https://www.bbc.com/news/world-europe-48084976
https://www.bbc.com/news/world-asia-48074702
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48071313
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https://www.bbc.com/news/world-europe-47937031 

 

 

26. IV 

Ataki w Sri Lance: Prezydent poinformował, ze przywódca zamachowców zginął 

podczas ataku w hotelu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48062841 

 

Środki masowego przekazu zawiadomiły o spotkaniu W. Zielenskiego z 

premierem  W. Hrojsmanem 

źródło: IZ 

https://iz.ru/872604/2019-04-26/smi-soobshchili-o-vstreche-zelenskogo-s-

groismanom 

  

 

Skandynawskie linie lotnicze SAS odwołały w niedzielę setki lotów na skutek 

strajku pilotów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-48062918 

  

 

ROSJA: Amerykanista oskarżył D. Trumpa o populizm po oświadczeniach o 

odejściu od broni jądrowej 

źródło: IZ 

https://iz.ru/872616/2019-04-26/amerikanist-obvinil-trampa-v-populizme-

posle-zaiavlenii-ob-otkaze-ot-iadernogo-oruzhiia 

  

 

 

Zmiany klimatyczne: Czy Greta Thunberg ma racje w sprawie ilości emisji 

węgla przez Wielką Brytanię? 

https://www.bbc.com/news/world-europe-47937031
https://www.bbc.com/news/world-asia-48062841
https://iz.ru/872604/2019-04-26/smi-soobshchili-o-vstreche-zelenskogo-s-groismanom
https://iz.ru/872604/2019-04-26/smi-soobshchili-o-vstreche-zelenskogo-s-groismanom
https://www.bbc.com/news/business-48062918
https://iz.ru/872616/2019-04-26/amerikanist-obvinil-trampa-v-populizme-posle-zaiavlenii-ob-otkaze-ot-iadernogo-oruzhiia
https://iz.ru/872616/2019-04-26/amerikanist-obvinil-trampa-v-populizme-posle-zaiavlenii-ob-otkaze-ot-iadernogo-oruzhiia
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-48025650 

 

25. IV 

Wybory prezydenckie w USA 2020: Joe Baiden zainagurował swój start 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-47601125 

 

Extinction Rebellion: Londyńsk giełda została zablokowana przez 

klimatycznych aktywistów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-48049040 

 

 

ANTARKTYKA: Tysiące piskląt pingwina cesarskiego utonęło kiedy na skutek 

warunków pogodowych zostały one strącone z płyty lodowej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-48041487 

 

 

24. IV 

Ataki w Sri Lance: Rząd przyznał, że „wywiad nie wywiązał się z zadania" 

aby uchronić obywateli 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48044636 

 

Rosja oferuje paszporty dla mieszkańców wschodniej Ukrainy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48045055 

https://www.bbc.com/news/science-environment-48025650
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-47601125
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-48049040
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-48041487
https://www.bbc.com/news/world-asia-48044636
https://www.bbc.com/news/world-europe-48045055
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Ile czasu dziecko może korzystać z ekranów urządzeń elektronicznych ? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/education-48046305/how-much-screen-time-should-

children-be-allowed 

 

23. IV 

Ataki w Sri Lance: Zdaniem rządu mogą mieć związek z Państwem Islamskim 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48028045 

 

Organizatorzy serii protestów przeciwko traktowaniu przez Google kobiet 

poinformowali, że stali się ofiarami i spotkali się z odwetem ze strony 

firmy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/technology-48024849 

 

 

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE: Kobieta obudziła się ze śpiączki po 27 latach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48020481 

 

 

22. IV 

Ataki w Sri Lance: Władze nie wzięły pod uwagę ostrzeżeń o potencjalnym 

zagrożeniu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48016994 

https://www.bbc.com/news/av/education-48046305/how-much-screen-time-should-children-be-allowed
https://www.bbc.com/news/av/education-48046305/how-much-screen-time-should-children-be-allowed
https://www.bbc.com/news/world-asia-48028045
https://www.bbc.com/news/technology-48024849
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48020481
https://www.bbc.com/news/world-asia-48016994
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Wyniki leczenia choroby Parkinsona ponad „najśmielszymi oczekiwaniami 

naukowców" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-47803496 

  

 

Prezydent USA D. Trump zdecydował zakończyć wyłączenia dotyczące sankcji 

dla krajów, które wciąż kupują ropę od Iranu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48011496 

  

 

Polski rytuał związany z Judaszem został uznany za „antysemicki" przez 

Światowy Kongres Żydów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48012965 

 

 

Szwajcarki język o którym niewielu wie 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/travel/story/20190422-the-swiss-language-that-few-know 

 

 

15 kwiecień (poniedziałek)  – 21 kwiecień (niedziela) 2019 

21. IV 

Ataki w Sri Lance: Zginęło ponad 200 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48001720 

 

https://www.bbc.com/news/health-47803496
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48011496
https://www.bbc.com/news/world-europe-48012965
http://www.bbc.com/travel/story/20190422-the-swiss-language-that-few-know
https://www.bbc.com/news/world-asia-48001720
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Wybory prezydenckie na Ukrainie: Komik W. Zelensky zdobył przeważającą 

liczbę głosów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48007487 

https://www.bbc.com/news/world-europe-47999377 

  

 

Agent Orange: Stany Zjednoczone mają oczyścić toksyczną bazę powietrzną z 

okresu wojny w Wietnamie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48000185 

 

 

20. IV 

FRANCJA - Protest żółtych kamizelek: Policja w Paryżu użyła gazu łzawiącego 

przeciwko demonstrantom 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-47998455/yellow-vest-protests-

paris-police-fire-tear-gas-at-demonstrators 

  

 

Pogoda w Wielkiej Brytanii: Najcieplejszy dzień w roku poinformowało Met 

Office 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-47996418 

  

 

 

Wojna w Syrii: Do Kosowa przyjechało 110 obywateli w tym dżihadyści 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-48007487
https://www.bbc.com/news/world-europe-47999377
https://www.bbc.com/news/world-asia-48000185
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-47998455/yellow-vest-protests-paris-police-fire-tear-gas-at-demonstrators
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-47998455/yellow-vest-protests-paris-police-fire-tear-gas-at-demonstrators
https://www.bbc.com/news/uk-47996418
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https://www.bbc.com/news/world-europe-47998456 

 

 

19. IV 

IRLANDIA PÓŁNOCNA - morderstwo dziennikarki Lyra McKee podczas zamieszek w 

Derry 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-47985469 

 

Atak w Kabulu: W afgańskim ministerstwie informacji zabito siedem osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/amp/world-asia-47996762 

  

 

 

RPA: Po zawaleniu się ściany w kościele zginęło co najmniej 13 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-47987959 

 

 

WIELKA BRYTANIA: telewizyjny program traktujący o zmianach klimatycznych 

prowadzony przez David Attenborough spotkał się z pozytywną oceną  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-47988337 

  

 

Raport Muellera: Zdaniem demokratów D. Trump utrudniał działanie wymiaru 

sprawiedliwości 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47985210 

https://www.bbc.com/news/world-europe-47998456
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-47985469
https://www.bbc.com/news/amp/world-asia-47996762
https://www.bbc.com/news/world-africa-47987959
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-47988337
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47985210
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ROSJA: SK zatrzymał byłego akcjonariusza większościowego banku „Jugra" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/869788/2019-04-19/sk-zaderzhal--aktcionera-banka-iugra 

  

 

Siostry, które uciekły z Arabii Saudyjskiej: „Traktowano nas jak 

niewolnice" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-47987967 

  

 

18. IV 

Nusrat Jahan Rafi: Zmarła w wyniku podpalenia po tym jak poinformowała o 

molestowaniu seksualnym 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-47947117 

  

 

Raport Muellera: W. Barr oskarżony o pomaganie D. Trumpowi przed jego 

opublikowaniem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47974261 

 

 

Zielenskij wystąpił przeciwko specjalnego statusu Donbasa 

źródło: IZ 

https://iz.ru/869368/2019-04-18/zelenskii-vystupil-protiv-predostavleniia-

osobogo-statusa-donbassu 

  

https://iz.ru/869788/2019-04-19/sk-zaderzhal--aktcionera-banka-iugra
https://www.bbc.com/news/world-europe-47987967
https://www.bbc.com/news/world-asia-47947117
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47974261
https://iz.ru/869368/2019-04-18/zelenskii-vystupil-protiv-predostavleniia-osobogo-statusa-donbassu
https://iz.ru/869368/2019-04-18/zelenskii-vystupil-protiv-predostavleniia-osobogo-statusa-donbassu
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ROSJA: D. Pieskow opowiedział o chęci zobaczenia debaty Poroszenko i 

Zielenskiego 

źródło: IZ 

https://iz.ru/869371/2019-04-18/peskov-rasskazal-o-zhelanii-posmotret-

debaty-poroshenko-i-zelenskogo 

  

 

Rosja zakazała eksportu ropy naftowej na Ukrainę 

źródło: IZ 

https://iz.ru/869373/2019-04-18/rossiia-zapretila-eksport-nefti-i-

produktcii-mashinostroeniia-na-ukrainu 

  

 

Korea Północna domaga się usunięcia amerykańskiego sekretarza stanu Mike 

Pompeo z rozmów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-47971164 

 

 

 

17. IV 

Pożar Notre-Dame: E. Macron mówi, że nowa katedra będzie „piękniejsza" 

 

https://iz.ru/869371/2019-04-18/peskov-rasskazal-o-zhelanii-posmotret-debaty-poroshenko-i-zelenskogo
https://iz.ru/869371/2019-04-18/peskov-rasskazal-o-zhelanii-posmotret-debaty-poroshenko-i-zelenskogo
https://iz.ru/869373/2019-04-18/rossiia-zapretila-eksport-nefti-i-produktcii-mashinostroeniia-na-ukrainu
https://iz.ru/869373/2019-04-18/rossiia-zapretila-eksport-nefti-i-produktcii-mashinostroeniia-na-ukrainu
https://www.bbc.com/news/world-asia-47971164
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Iglica katedry przed, w czasie i po  

 

Prezydent Francji Emmanuel Macron mówi, że katedra zostanie odbudowana" 

nawet piękniejsza" i chce aby do tego doszło w ciągu pięciu lat 

 

Potężny ogień w poniedziałek ogarnął 850 - letnią gotycka budowlę niszcząć 

większość dachu. 

Zdaniem władz niewiele brakowało do całkowitego znisczenie. Ale wbrew 

obietnicom prezydenta Francji eksperci sądzą, że odbudowa zajmie kilka 

dekad 

 

źródło: BBC, IZ  

https://www.bbc.com/news/world-europe-47957400 

https://iz.ru/868930/2019-04-17/stoimost-vosstanovleniia-sobora-parizhskoi-

bogomateri-otcenili-v-eu1-mlrd 

 

  

 

Włoscy studenci zapłacą 13 milionów Euro za pożar lasu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-47960358 

 

 

 

Plasterek bekonu dziennie „zwiększa ryzyko zachorowania na raka" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-47957400
https://iz.ru/868930/2019-04-17/stoimost-vosstanovleniia-sobora-parizhskoi-bogomateri-otcenili-v-eu1-mlrd
https://iz.ru/868930/2019-04-17/stoimost-vosstanovleniia-sobora-parizhskoi-bogomateri-otcenili-v-eu1-mlrd
https://www.bbc.com/news/world-europe-47960358
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https://www.bbc.com/news/health-47947965 

 

 

 

16. IV 

EGIPT: Zmiany w konstytucji mogą oznaczać, że Sisi będzie rządził do 2030 

roku 

 

Abdul Fattah al-Sisi, którego wizerunek jest na plakatach został powtórnie 

wybrany po uzyskani 97% poparcia 

Egipski parlament zaaprobował zmiany w konstytucji, które pozwolą 

prezydentowi Abdul Fattah al-Sisi pozostać u władzy do 2030 roku 

Koniec sprawowania władzy Abdul Fattah al-Sisi przypada na rok 2012, kiedy 

kończy się jego druga kadencja 

Ale poprawki, które muszą zostać przyjęte na drodze referendum w ciągu 30 

dni mogą wydłużyć obecną kadencję do sześciu lat i objąć urząd prezydenta 

po raz trzeci. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47947035 

 

https://www.bbc.com/news/health-47947965
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47947035


 POLSKI PORTAL  1-30  kwiecień  2019                                                                                                                                                 nr 4 (73)                                                                                                                                                        
16 
 

Pożar w Notre-Dame: Katedra została ocalona w ciągu kluczowych trzydziestu 

minut 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-47947895 

 

 

 

Protesty w Londynie: 290 osób zostało aresztowanych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-47945397 

 

 

 

Rosja uwięziła Frode Berga obywatela Norwegii za szpiegostwo na łodziach 

podwodnych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-47953795 

 

 

15.IV 

Notre-Dame: Potężny ogień ogarnął katedrę w Paryżu 

https://www.bbc.com/news/world-europe-47947895
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-47945397
https://www.bbc.com/news/world-europe-47953795
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Pożar katedry Notre-Dame 

 

Potężny pożar wybuchał w średniowiecznej katedrze Notre-Dame w Paryżu, 

jednej z najbardziej znanych budowli we Francji 

Iglica oraz dach 850-letniej gotyckiej katedry uległy zniszczeniu ale 

główna struktura w tym dwie wieże ocalały, informuja władze. 

Strażacy wciąż walczą aby całkowicie ugasić ogień oraz próbują uratować 

dzieła sztuki znajdujące się wewnątrz. 

Prezydent Emmanuel Macron nazwał pożar „straszna tragedią"  
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-47941794 

 

 

USA: Co najmniej osiem osób zginęło i kilkadziesiąt zostało rannych po tym 

jak sztormy i powodzie nawiedziły kilka południowych stanów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47938272 

 

 

Życie w krajach które myślą o planecie i klimacie 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/travel/story/20190414-living-in-a-country-that-thinks-

green 

 

 

8 kwiecień (poniedziałek)  – 14 kwiecień (niedziela) 2019 

14.IV 

NIEMCY: W rzece Men we Frankfurcie zdetonowano bombę z II wojny światowej  

https://www.bbc.com/news/world-europe-47941794
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47938272
http://www.bbc.com/travel/story/20190414-living-in-a-country-that-thinks-green
http://www.bbc.com/travel/story/20190414-living-in-a-country-that-thinks-green
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Rano w niedzielę pod wodą zdetonowano bombę 

Media podają, że po detonacji amerykańskiej bomby z okresu II wojny 

światowej woda wystrzeliła w postaci fontanny w powietrze 

Z miejsca ewakuowano około 600 osób. Przed eksplozją nurkowi sprawdzili czy 

bomba jest bezpieczna. Agencja dpa podaje, że bombę odkryto w rzece Men we 

wtorek. W ubiegłym roku policja niemiecka znalazła bombę w centrum Berlina, 

ewakuowano wtedy około 10 000 ludzi. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-47927324 

 

 

USA: Kongresmenka Demokratów Ilhan Omar powiedziała, że nie będzie milczeć 

po fali krytyki w związku z komentarzami, które wypowiedziała w sprawie 

ataków 11 września w tym również dotyczących D. Trumpa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47923753 

 

 

Brexit: Trwają rozmowy pomiędzy członkami partii, które mają „sprawdzić 

idee" poinformował minister David Lidington 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-47924023 

https://www.bbc.com/news/world-europe-47927324
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47923753
https://www.bbc.com/news/uk-politics-47924023
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W niedzielę Faceebook, Instagram oraz WhatsApp były niedostępne przez ponad 

trzy godziny poinformowali użytkownicy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/technology-47927714 

 

 

13.IV 

Przewrót wojskowy w Sudanie: Przywódca armii obiecuje „wykorzenić reżim" 

 

 

Lt-Gen Abdel Fattah Abdelrahman Burhan przyjął bardziej pojednawczy ton 

podczas wystąpienia w telewizji 

Przywódca tymczasowej rady wojskowe w Sudanie obiecał "wykorzenić rezim" 

dwa dni po przewrocie wojskowym 

 

https://www.bbc.com/news/technology-47927714
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Występując w TV Abdel Fattah Abdelrahman Burhan zapowiedział 

restrukturyzację instytucji państwowych, zakończenie nocnej godziny 

policyjnej oraz zwolnienie więźniów politycznych. 

 

Pomimo obalenia dotychczasowego przywódcy Omar al-Bashira protesty wciąż 

się odbywają. Demonstrujący zażądali natychmiastowego przekazania władzy 

cywilom oraz obietnicy, że będę mogli pozostać na ulicach. 

Generał Burhan, który zastąpił odpowiedzialnego za za dokonanie zamachu 

stanu kiedy ten ustąpił w piątek , również rozwiązał lokalne władze i 

obiecał poszanowanie praw człowieka 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-africa-47918736 

 

 

 

Dzieci w Ameryce Środkowej będą mogły połączyć się z rodzicami w USA 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47918874 

 

 

 

 

Fisher-Prcie wycofuje ze sprzedaży miliony łóżeczek po kilkudziesięciu 

przypadkach śmierci niemowląt 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47917782 

 

 

12.IV 

Zdaniem Jeremy'ego Corbyna Julian Assange nie powinien zostać wydany Stanom 

Zjednoczonym 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-47918736
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47918874
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47917782
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Urodzony w Australii Assange w Westminster Magistrates' Court  w czwartek 

Przywódca Partii Pracy Jeremy Corbyn powiedział, że rząd brytyjski nie 

powinien doprowadzić do ekstradycji J. Assange do USA gdzie jest oskarżony 

o przestępstwa komputerowe 

Współzałożyciel Wikileaks został aresztowany w odrębnej sprawie w 

ambasadzie Ekwadoru w Londynie gdzie od 2012 roku pozostawał na mocy 

udzielonego mu azylu. J. Corbyn powiedział, że Assange nie powinien być 

wydany "za ujawnienie dowodów dotyczących okrucieństwa w Iraku i 

Afganistanie. Tymczasem przywódca Ekwadoru wyraził gniew w związku z 

zachowaniem Assangea. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-47904837 

 

 

 

ROSJA: D. Peskov skomentował informacje o wmieszaniu się Rosji w wybory na 

Ukrainie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/867175/2019-04-12/peskov-prokommentiroval-zaiavlenie-o-

vmeshatelstve-rf-v-ukrainskie-vybory 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=trow&q=ekstradycji&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiXm6HMstrhAhVlx4sKHVrtCXsQBQgpKAA&biw=1540&bih=858
https://www.bbc.com/news/uk-47904837
https://iz.ru/867175/2019-04-12/peskov-prokommentiroval-zaiavlenie-o-vmeshatelstve-rf-v-ukrainskie-vybory
https://iz.ru/867175/2019-04-12/peskov-prokommentiroval-zaiavlenie-o-vmeshatelstve-rf-v-ukrainskie-vybory
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Brunei poinformowało, że wprowadzenie kontrowersyjnego prawa Shariatu ma 

służyć „prewencji" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47906070 

 

 

 

 

Detektory policyjne będą ostrzegać kierowców korzystających z telefonów 

komórkowych podczas jazdy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-47896472 

 

 

 

Lekcje życia z serialu Game of Thrones 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/bbcthree/article/4c35f9c0-b581-493d-af5c-25bfbaac578a 

 

11.IV 

Julian Assange: Założyciel Wikileaks został aresztowany w Londynie 

 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47906070
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-47896472
https://www.bbc.co.uk/bbcthree/article/4c35f9c0-b581-493d-af5c-25bfbaac578a


 POLSKI PORTAL  1-30  kwiecień  2019                                                                                                                                                 nr 4 (73)                                                                                                                                                        
24 
 

 

Assange daje znak, że wszystko jest w porządku kiedy policyjny samochód 

zabiera go do Westminster Magistrates' Court 

 

Założyciel Wikileaks Julian Assange został aresztowany w ambasadzie 

Ekwadoru w Londynie 

 

Assange schronił się w ambasadzie w 2012 roku aby uniknąć ekstradycji do 

Szwecji w związku z oskarżeniem o napaść o podłożu seksualnym. 

Westminster Magistrates' Court  w czwartek został uznany winnym unikania 

odpowiedzialności przed trybunałem brytyjskim. 

Teraz stoi przed oskarżeniem o ujawnienie jednego z największych przecieków 

rządu Stanów Zjednoczonych. Wilka Brytanii podejmie decyzję czy zgodzić się 

na ekstradycję Assangea w odpowiedzi na zarzuty Departamentu 

Sprawiedliwości, że konspirował on z byłym amerykańskim analitykiem Chelsea 

Manningiem, który pomógł mu skopiować tajne dane. Jeśli zostanie uznany 

winnym może otrzymać karę do pięciu lat pozbawienia wolności w więzieniu 

amerykańskim 

źródło: BBC   

https://www.bbc.co.uk/news/uk-47891737 

  

 

 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-47891737
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ROSJA: W Dumie Państwowej wezwano do zainicjowania wyjścia Rosji z 

Parlamentarnego Zgromadzenia Rady Europy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/866664/2019-04-11/v-gosdume-prizvali-initciirovat-vykhod-

rossii-iz-pase 

 

 

 

Katie Bouman: Kobieta stojąca za stworzeniem pierwszego obrazu czarnej 

dziury 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-47891902 

 

 

Wydłużenie terminu Brexitu: Co właściwie się wydarzyło? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/video_and_audio/headlines/47893862/brexit-

extension-what-just-happened 

  

 

 

Theresa May w parlamencie brytyjskim po szczycie UE 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/live/uk-politics-parliaments-47855440 

  

 

Tajwański lekarz odkrył cztery muszki żyjące pod powieką kobiety 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47876130 

 

 

https://iz.ru/866664/2019-04-11/v-gosdume-prizvali-initciirovat-vykhod-rossii-iz-pase
https://iz.ru/866664/2019-04-11/v-gosdume-prizvali-initciirovat-vykhod-rossii-iz-pase
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-47891902
https://www.bbc.co.uk/news/video_and_audio/headlines/47893862/brexit-extension-what-just-happened
https://www.bbc.co.uk/news/video_and_audio/headlines/47893862/brexit-extension-what-just-happened
https://www.bbc.co.uk/news/live/uk-politics-parliaments-47855440
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47876130
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10.IV 

Strzelanina w Christchurch: Posłowie w Nowej Zelandii głosują nad zmianą 

przepisów dotyczących broni 

 

Po ataku w Christchurch parlament Nowej Zelandii zakazał posiadania 

wojskowej broni półautomatycznej 

Po ostatnim czytaniu za wprowadzeniem zakazu było 119 posłów przy jednym 

sprzeciwie 

Nowa ustawa zacznie obowiązywać w ciągu następnych kilku dni. Pani premier 

Jacinda Ardern  zapowiedziała wprowadzenie zmian w prawie po tym jak 50 

osób zostało zabitych przez jednego napastnika w dwóch meczetach w 

Christchurch. 

źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47878042 

 

Brexit: Na szczycie UE Theresa May poprosi termin 30 czerwca na opuszczenie 

wspólnoty 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47875923 

 

 

ROSJA: Na Kremlu zareagowano na przedwyborcze plakaty P. Poroszenki z W. 

Putinem 

źródło: IZ 

https://iz.ru/866222/2019-04-10/v-kremle-otcenili-bilbordy-s-

protivostoianiem-poroshenko-i-putina 

  

 

WIELKA BRYTANIA: Zmarło trzecie dziecko po wystąpieniu infekcji w szpitalu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-glasgow-west-47878108 

  

 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47878042
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47875923
https://iz.ru/866222/2019-04-10/v-kremle-otcenili-bilbordy-s-protivostoianiem-poroshenko-i-putina
https://iz.ru/866222/2019-04-10/v-kremle-otcenili-bilbordy-s-protivostoianiem-poroshenko-i-putina
https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-glasgow-west-47878108
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Ukraina rozszerzyła sankcje przeciwko Rosji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/866225/2019-04-10/pravitelstvo-ukrainy-prinialo-reshenie-o-

rasshirenii-sanktcii-protiv-rf 

 

 

 

9.IV 

Brexit: Theresa May spotka się z E. Macronem w celu zgody na przedłużenie 

procesu wyjście Wielkiej Brytnai z UE 

 

Theresa May odbywa spotkanie ostatniej szansy w sprawie Brexitu z 

francuskim prezydentem E. Macronem trzy dni przed planowanym opuszczeniem 

UE przez Zjednoczone Królestwo 

Pani premier będzie przekonywać E. Macrona aby wydłużyć termin Brexitu do 

30 czerwca. Wcześniej odbyła już spotkanie w tej sprawie z A. Merkel w 

Berlinie. Po rozmowach pani kanclerz Niemiec powiedział, że przesunięcie 

terminu do końca roku albo na początku roku 2010 jest możliwe. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47861605 

  

https://iz.ru/866225/2019-04-10/pravitelstvo-ukrainy-prinialo-reshenie-o-rasshirenii-sanktcii-protiv-rf
https://iz.ru/866225/2019-04-10/pravitelstvo-ukrainy-prinialo-reshenie-o-rasshirenii-sanktcii-protiv-rf
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47861605
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WIELKA BRYTANIA: Firma Debenhams na krawędzi upadłości 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/business-47864211 

 

Zain Qaiser: Student skazany za szantażowanie użytkowników odwiedzających 

strony porno 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-47800378 

  

 

Na Ukrainę przybędzie ponad 150 żołnierzy z elitarnych oddziałów USA 

źródło: IZ 

https://iz.ru/865767/2019-04-09/na-ukrainu-pribudut-bolee-150-elitnykh-

desantnikov-iz-ssha 

 

 

Prawo rozwodowe w Wielkiej Brytanii: W planach są reformy, które mają 

zakończyć „wzajemne obwinianie się" pomiędzy małżonkami 

źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/uk-47860144 

  

 

 

AFRYKA: Zajęcia fitness na plaży powodują, że starsi mieszkańcy Dakaru są w 

dobrej formie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/av/world-africa-47830086/beach-fitness-is-

keeping-dakar-s-elderly-residents-in-shape 

 

 

https://www.bbc.co.uk/news/business-47864211
https://www.bbc.co.uk/news/uk-47800378
https://iz.ru/865767/2019-04-09/na-ukrainu-pribudut-bolee-150-elitnykh-desantnikov-iz-ssha
https://iz.ru/865767/2019-04-09/na-ukrainu-pribudut-bolee-150-elitnykh-desantnikov-iz-ssha
https://www.bbc.co.uk/news/uk-47860144
https://www.bbc.co.uk/news/av/world-africa-47830086/beach-fitness-is-keeping-dakar-s-elderly-residents-in-shape
https://www.bbc.co.uk/news/av/world-africa-47830086/beach-fitness-is-keeping-dakar-s-elderly-residents-in-shape
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8.IV 

Kirstjen Nielsen: Szefowa Bezpieczeństwa Wewnętrznego w USA rezygnuje 

 

 

Kirstjen Nielsen zajmowała stanowisko od grudnia 2017 

 

Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kirstjen Nielsen, która jest 

odpowiedzialna za wprowadzenie kontrowersyjnych regulacji granicznych 

prezydenta D. Trumpa odeszła ze stanowiska 

 

Zastąpi ją tymczasowo komisarz Kevin McAleenan z Customs and Border 

Protection 

Kirstjen Nielsen była odpowiedzialna za budowę muru na granicy z Meksykiem 

oraz rozdzielanie rodzin migrantów. Do jej dymisji doszło po tym jak 

prezydent ogłosił, że opowiada się za „bardziej restrykcyjną" polityką 

imigracyjną. Często obwiniał Kirstjen Nielsen, ze nie była wystarczająco 

nieustępliwa. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-47848619 

 

 

W USA poskarżono się na zmęczenie antyrosyjskimi sankcjami 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-47848619
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źródło: IZ 

https://iz.ru/865386/2019-04-08/v-ssha-pozhalovalis-na-ustalost-ot-

antirossiiskikh-sanktcii 

 

 

V. Zielenskij zgodził się na debatę z P. Poroszenko 19 kwietnia 

źródło: BBC 

https://iz.ru/865437/2019-04-08/zelenskii-soglasilsia-na-debaty-s-

poroshenko-19-aprelia 

 

 

 

Protesty weganów: Aktywiści aresztowani w Australii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-australia-47848674 

 

 

 

Jak żyć bez plastiku - Hayley Pearce 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/2qCLsX5Lnp42Jfn4dH3dXsr/trying-

to-go-plastic-free-with-hayley-pearce 

 

 

 

1 kwiecień (poniedziałek)  – 7 kwiecień (niedziela) 2019 

7. IV 

Ludobójstwo w Ruandzie: Kraj obchodzi 25-letnią rocznicę masowych mordów 

 

https://iz.ru/865386/2019-04-08/v-ssha-pozhalovalis-na-ustalost-ot-antirossiiskikh-sanktcii
https://iz.ru/865386/2019-04-08/v-ssha-pozhalovalis-na-ustalost-ot-antirossiiskikh-sanktcii
https://iz.ru/865437/2019-04-08/zelenskii-soglasilsia-na-debaty-s-poroshenko-19-aprelia
https://iz.ru/865437/2019-04-08/zelenskii-soglasilsia-na-debaty-s-poroshenko-19-aprelia
https://www.bbc.co.uk/news/world-australia-47848674
https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/2qCLsX5Lnp42Jfn4dH3dXsr/trying-to-go-plastic-free-with-hayley-pearce
https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/2qCLsX5Lnp42Jfn4dH3dXsr/trying-to-go-plastic-free-with-hayley-pearce


 POLSKI PORTAL  1-30  kwiecień  2019                                                                                                                                                 nr 4 (73)                                                                                                                                                        
31 
 

Ludzie trzymają zapalone świeczki podczas dnia pamięci na stadionie w 

Amahoro  

 

Prezydent Ruandy powiedział, że „kraj od nowa stał się rodziną" podczas 

rocznicy upamiętniającej masowe mordy podczas których zabito 800 000 ludzi 

Paul Kagame, który dowodził siłami mającymi skończyć rzeź zapalił 

upamiętniający znicz w stolicy kraju Kigali 

Mieszkańcy Ruandy będą opłakiwać zmarłych przez 100 dni, czas w którym w 

1994 roku prawie jedna dziesiąta ludności kraju straciła życie. 

Większość z tych co zginęli należeli do mniejszości Tutsi oraz 

umiarkowanych Hutu, których zabili ekstremiści z plemienia Hutu 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-africa-47843843 

 

 

 

Kryzys w Libii: W wyniku walk w pobliżu Trypolisu zginęło 21 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-47844513 

https://www.bbc.com/news/world-africa-47843843
https://www.bbc.com/news/world-africa-47844513
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Brexit: Nie miałam wyjścia i musiałam ulec Partii Pracy - T. May 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-47842572 

 

 

Wenezuela: Kraj gdzie nawet groby nie są bezpieczne 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-47831569/venezuela-the-

country-where-not-even-graves-are-safe 

 

6. IV 

Kryzys w Libii: Walki na przedmieściach Trypolisu 

 

 

Prorządowe oddziały milicji z miasta Misrata przybyły aby bronić stolicy 

W pobliżu Trypolisu doszło do nowych walk pomiędzy siłami wspierającymi 

rząd a bojownikami ze wschodniej części Libii 

Raporty informują o starciach pomiędzy rebeliantami Gen. Khalifa Haftara i 

prorządowymi ugrupowaniami na południowych przedmieściach miasta. 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-47842572
https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-47831569/venezuela-the-country-where-not-even-graves-are-safe
https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-47831569/venezuela-the-country-where-not-even-graves-are-safe
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Trypolis jest bazą dla wspieranego przez ONZ oraz uznawanego za granicą 

rządu. Zdaniem wysłannika z ONZ planowana konferencja związana z możliwymi 

nowymi wyborami jest ciągle możliwa  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-47840031 

 

 

 

Brexit: P. Hammond „jest pełen optymizmu" jeśli chodzi o rozmowy w sprawie 

Brexitu z Partią Pracy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-47837142 

 

 

 

USA: Prawnik D. Trumpa odmawia żądaniom ujawnienia kwot wysokości podatków, 

które zostały mu zwrócone 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47840026 

 

 

 

5. IV 

Brexit: Wielka Brytania prosi o wydłużenie do 30 czerwca 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-47840031
https://www.bbc.com/news/uk-politics-47837142
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47840026
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Pani premier napisała kolejny raz „Drogi Donaldzie" do przewodniczącego UE 

 

Theresa May napisała do UE prośbę o wydłużenie terminu Brexitu do 30 

czerwca 

Obecnie Zjednoczone Królestwa ma opuścić UE 12 kwietnia i jak dotąd, żadna 

umowa nie została przyjęta przez parlament brytyjski. 

Rząd prowadził rozmowy z Partią Pracy aby znaleźć kompromis dzięki któremu 

parlament przyjmie porozumienia. 

Ale Sir Keir Starmer  minister ds. Brexitu z gabinetu cienie powiedział, że 

negocjatorzy reprezentujący Torysów nie zaproponowali zmian w oryginalnej 

treści umowy wynegocjowanej przez T. May. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-47825841 

 

Powodzie w Iranie: zniszczeniu uległo wiele domów i trzeba było ewakować 

ludzi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-47820657/thousands-of-homes-

destroyed-as-iran-braces-for-more-floods 

  

 

 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-47825841
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-47820657/thousands-of-homes-destroyed-as-iran-braces-for-more-floods
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-47820657/thousands-of-homes-destroyed-as-iran-braces-for-more-floods
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Rząd i kompanie naftowe zamroziły ceny na benzynę 

źródło: IZ 

https://iz.ru/864534/2019-04-05/pravitelstvo-i-neftianye-kompanii-

zamorozili-tceny-na-benzin 

 

 

W Arabii Saudyjskiej aresztowano co najmniej siedem osób w tym m.in. dwie 

osoby o podwójnym amerykańsko - saudyjskim obywatelstwie i ciężarną kobietę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47826106 

  

 

W europejskim centrum zbudowano najbardziej zaawansowanego satelitę 

rosyjskiego 

źródło: IZ  

https://iz.ru/864506/2019-04-05/na-evropeiskom-zavode-sozdali-samyi-

moshchnyi-sputnik-rossii 

  

 

HISZPANIA: ERC mogłaby zwyciężyć w Katalonii, na drugim miejscu znalazłoby 

się PSC 

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/ccaa/2019/04/05/catalunya/1554452230_689583.html 

 

 

Ile wody należy pić codziennie? 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/future/story/20190403-how-much-water-should-you-drink-a-

day 

 

 

4. IV 

https://iz.ru/864534/2019-04-05/pravitelstvo-i-neftianye-kompanii-zamorozili-tceny-na-benzin
https://iz.ru/864534/2019-04-05/pravitelstvo-i-neftianye-kompanii-zamorozili-tceny-na-benzin
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47826106
https://iz.ru/864506/2019-04-05/na-evropeiskom-zavode-sozdali-samyi-moshchnyi-sputnik-rossii
https://iz.ru/864506/2019-04-05/na-evropeiskom-zavode-sozdali-samyi-moshchnyi-sputnik-rossii
https://elpais.com/ccaa/2019/04/05/catalunya/1554452230_689583.html
http://www.bbc.com/future/story/20190403-how-much-water-should-you-drink-a-day
http://www.bbc.com/future/story/20190403-how-much-water-should-you-drink-a-day
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Brexit: Posłowie poprali nowy termin wyjścia z UE jednym głosem 

 

 

Głosowanie w sprawie opóźnienia wyjścia Wielkiej Brytanii z UE 

Posłowie zagłosowali za opóźnieniem terminu wyjścia przy przewadze jednego 

głosu wymuszając tym samy na pani premier wydłużenie okresu aby uniknąc 

scenariusza bez umowy 

 

Yvette Cooper z Partii Pracy była inicjatorem ruchu i głosowania, które 

odbyło sie w ciągu jednego dnia. Aby głosowanie stało się wiążące musi 

zostać przyjęte w Izbie Lordów jednak to UE zadecyduje czy termin zostanie 

wydłużony. Do głosowani doszło podczas rozmów pomiędzy konserwatystami a 

Partią Pracy zmierzających do zakończenia impasu w sprawie Brexitu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47809717 

 

 

 

Trzy Hiszpanki w ISIS: „Chcemy po prostu odejść" 

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/internacional/2019/04/03/actualidad/1554297555_947058.ht

ml 

  

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47809717
https://elpais.com/internacional/2019/04/03/actualidad/1554297555_947058.html
https://elpais.com/internacional/2019/04/03/actualidad/1554297555_947058.html
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W sztabie W. Zielenskiego zażądano przeprosin od P. Poroszenki 

źródło: IZ 

https://iz.ru/864099/2019-04-04/v-shtabe-zelenskogo-potrebovali-ot-

poroshenko-izvinitsia-i-proiti-medekspertizu 

  

 

ROSJA: Ekspert nazwał propagandą oświadczenie polskiego generała na temat 

uderzenia jądrowego 

źródło: BBC 

https://iz.ru/864081/2019-04-04/ekspert-nazval-propagandoi-zaiavlenie-

polskogo-generala-o-iadernom-udare 

  

 

Czy chciałbyś popływać w basenie głębokim na 45 metrów w Polsce 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/newsround/47802585 

 

 

3. IV 

Brexit: T. May Spotyka się z J. Corbynem aby rozwiązać impas, w którym 

znalazał się Wielka Brytania 

 

https://iz.ru/864099/2019-04-04/v-shtabe-zelenskogo-potrebovali-ot-poroshenko-izvinitsia-i-proiti-medekspertizu
https://iz.ru/864099/2019-04-04/v-shtabe-zelenskogo-potrebovali-ot-poroshenko-izvinitsia-i-proiti-medekspertizu
https://iz.ru/864081/2019-04-04/ekspert-nazval-propagandoi-zaiavlenie-polskogo-generala-o-iadernom-udare
https://iz.ru/864081/2019-04-04/ekspert-nazval-propagandoi-zaiavlenie-polskogo-generala-o-iadernom-udare
https://www.bbc.co.uk/newsround/47802585
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Theresa May odpowiadał na słowa krytyki ze strony jej własnych posłów 

odnośnie rozmów z Jeremy Corbynem przez określenie, że cały parlament 

ponosi odpowiedzialność za doprowadzenie do Brexitu 

Pani premier wyraził się publicznie , że „Brytyjczycy  liczą na parlament 

aby znalazł on drogę wyjścia z impasu". 

J. Corbyn powiedział, że docenia „wolę pani premier aby rozwiązać problemy 

dotyczący Brexitu". 

Opinia T. May zdenerwowała niektórych zwolenników Brexitu wśród których 

dwóch ministrów poddało się dymisji. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47796377 

  

 

 

Paul McAuley: Brytyjski aktywista zajmujący się środowiskiem naturalnym 

został znaleziony martwy w Peru 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-47797618 

 

 

 

Brunei wprowadza surowe islamskie prawo przeciwko ludziom LGBT 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47796377
https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-47797618
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źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47769964 

 

 

 

ROSJA: Ekspert nazwał nieobiektywnym ranking bezpieczeństwa regionów kraju 

źródło: IZ 

https://iz.ru/863568/2019-04-03/ekspert-nazval-neobektivnym-reiting-

bezopasnosti-regionov-rossii 

 

 

2.IV 

Brexit: Duże prawdopodobieństwo Brexitu bez umowy, ale jeszcze nie wszystko 

stracone M. Barnier 

 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47769964
https://iz.ru/863568/2019-04-03/ekspert-nazval-neobektivnym-reiting-bezopasnosti-regionov-rossii
https://iz.ru/863568/2019-04-03/ekspert-nazval-neobektivnym-reiting-bezopasnosti-regionov-rossii
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Obecny układ sił politycznych w Izbie Gmin 

Jest duże prawdopodobieństwo Brexitu bez porozumienia ale ciągle można tego 

uniknąć powiedział szef UE ds. negocjacji 

Michel Barnier powiedział, że wydłużenie prze Wielką Brytanię wyjścia z UE 

do 12 kwietnia „niesie dla Unii duże ryzyko" i  „potrzebne będzie dla tego 

mocne uzasadnienie". 

Tymczasem John Pienaar z BBC powiedział, że rząd T. May rozważał plany dla 

"zatkania" przygotowań dla Brexitu bez umowy. Na spotkaniu też dyskutowano 

kwestię przyśpieszonych wyborów, powiedział  

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47783127 

 

 

UE zaostrza warunki aby wydłużyć termin Brexitu dla Wielkiej Brytanii 

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/internacional/2019/04/02/actualidad/1554198410_888578.ht

ml 

 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47783127
https://elpais.com/internacional/2019/04/02/actualidad/1554198410_888578.html
https://elpais.com/internacional/2019/04/02/actualidad/1554198410_888578.html
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J. Tymoszenko obwiniła P. Poroszenko o sfałszowanie wyborów 

źródło: IZ 

https://iz.ru/863144/2019-04-02/timoshenko-obvinila-poroshenko-v-

falsifikatcii-na-vyborakh 

  

 

 

USA: W Nowym Jorku zakazano używanie plastikowych toreb 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/newsround/47777112 

  

 

Google zamyka niedany projekt sieci społecznościowej Google + 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/technology-47771927 

 

 

Droga jemeńskiej dziewczynki od zachorowania na raka do wyzdrowienia 

źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/av/world-middle-east-47755407/yemen-conflict-a-

little-girl-s-journey-from-cancer-to-recovery 

  

 

1.IV 

Rząd powinien wyraźnie zaznaczyć po wyborach 2017 roku, że Wielka Brytania 

powinna „bezwzględnie" zaakceptować bliską relację z Unią Europejską po 

Brexicie powiedział rzecznik dyscypliny klubowej konserwatystów 

 

https://iz.ru/863144/2019-04-02/timoshenko-obvinila-poroshenko-v-falsifikatcii-na-vyborakh
https://iz.ru/863144/2019-04-02/timoshenko-obvinila-poroshenko-v-falsifikatcii-na-vyborakh
https://www.bbc.co.uk/newsround/47777112
https://www.bbc.co.uk/news/technology-47771927
https://www.bbc.co.uk/news/av/world-middle-east-47755407/yemen-conflict-a-little-girl-s-journey-from-cancer-to-recovery
https://www.bbc.co.uk/news/av/world-middle-east-47755407/yemen-conflict-a-little-girl-s-journey-from-cancer-to-recovery
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W filmie dokumentalnym BBC Julian Smith, który odpowiada za dyscyplinę 

wewnątrz partii konserwatywnej jest także krytyczny odnośnie zachowaniu 

rządu. 

Do ataku doszło po tyk kiedy okazał się, że rząd jest podzielony czy 

zgodzić się na łagodniejszą umowę, która ma znaczenie w kwestiach opłat 

celnych. Jego zdaniem pani premier nigdy nie użyła terminu „łagodny 

Brexit". Kilkoro ministrów powiedziało zgadzając się na unię celną, że to 

złamie obietnice dane konserwatystom podczas wyborów w 2017 roku, 

źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47768884 

 

 

 

 

Dwa okręty NATO wpłynęły do portu w Odessie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/862711/2019-04-01/dva-korablia-nato-voshli-v-port-odessy 

  

 

 

 

ROSJA: D. Pieskov ocenił szanse na nieuznanie wyborów na Ukrainie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/862734/2019-04-01/peskov-prizval-dozhdatsia-itogov-

ukrainskikh-vyborov-pered-resheniem-voprosa-ob-ikh-priznanii 

  

 

 

Nipsey Hussle: Hołd dla rapera zastrzelonego w Los Angeles 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-47769484 

  

 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47768884
https://iz.ru/862711/2019-04-01/dva-korablia-nato-voshli-v-port-odessy
https://iz.ru/862734/2019-04-01/peskov-prizval-dozhdatsia-itogov-ukrainskikh-vyborov-pered-resheniem-voprosa-ob-ikh-priznanii
https://iz.ru/862734/2019-04-01/peskov-prizval-dozhdatsia-itogov-ukrainskikh-vyborov-pered-resheniem-voprosa-ob-ikh-priznanii
https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-47769484
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Słuchanie tanecznej muzyki elektronicznej (dubstep) w wykonaniu Skrillex 

może nasz ochronić przed komarami 

źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/newsbeat-47770982 

 

 

https://www.bbc.co.uk/news/newsbeat-47770982

