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W numerze: 

55    JAPONIA: Statki wielorybnicze wznawiają komercyjne połowy 

53    Hong Kong: Policja starła się z protestującymi  

52    Wielkie powodzie ogarnęły finansową stolicę Indii 

51    Pierwsza sesja Parlamentu Europejskiego  

49    Tankowiec, który płynął do Syrii został zatrzymany w Gibraltarze 

47    Do pożaru na rosyjskiej łodzi doszło w maszynowni 

44    Trzęsienie ziemi w Kalifornii o sile 7,1 w skali Richtera 

40    Wybory w Grecji 

36    Francja nakłada podatek na Google i Facebook  

35    Irańskie łodzie próbowały zatrzymać brytyjski tankowiec 

31    Kismayo: Podczas ataku na hotel zginęło co najmniej 26 osób 

27    D. Trump do czarnoskórych kongresmenek: Opuścicie USA 

25    Ursula von der Leyen została szefową Komisji UE 

23  Plan poddania Trumpa procedurze impeachmentu zablokowany  

22    Stany Zjednoczone zniszczyły irańskiego drona w Ciesn .Hormuz  

22    Pożar w Kyoto Animation: Policja wskazała sprawcę podpalenia 
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20    Pożary w Portugalii 

18    Indie rozpoczynają drugą misję - cel to lądowanie na Księżycu  

16    Boris Johnson został wybrany nowym premierem Wielkiej Brytani 

12    Kolejna fala upałów w Europie w Paryżu zanotowano 42,2 st. C. 

9     Protesty w Rosji: Aresztowano około tysiąca osób 

29 lipiec (poniedziałek)  – 31 lipiec (środa) 2019 

31.VII 

Korea Północna wystrzeliła dwa pociski balistyczne w czasie drugiej próby w 

tym tygodniu 

 

Pociski (niewidoczne na zdjęciu) przeleciały 250 km a następnie wpadły do 

Morza Japońskiego 

 

Ze swojego wschodniego wybrzeża Korea Północna wystrzeliła dwa pociski 

krótkiego zasięgu informuje Korea Południowa - to druga próba w tym 

tygodniu 

 

Dwa pociski zostały wystrzelone z terenu Wonsan rano w środę 
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Próba ta jest pierwszą od spotkania pomiędzy prezydenta USA D. Trumpem a 

Kim Jong Unem w czerwcu. 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-49173514 

 

 

 

„Naftogaz" zażądał od Rosji 5,2 miliardów dolarów z powodu straty aktywów 

na Krymie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/904831/2019-07-31/naftogaz-potreboval-ot-rossii-52-mlrd-iz-

za-poteri-aktivov-v-krymu 

  

 

USA - Debata Demokratów: 10 kandydatów na prezydenta wypowiadało się na 

temat opieki zdrowotnej i imigrantów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49173804 

  

 

Shin Ok-ju: Liderka południowokoreańskiej sekty skazana na sześć lat 

więzienia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-49174634 

 

 

30.VII 

Kradzież danych w Capital One: Doszło do aresztowania po tym jak  

skradziono dane personalne 106 milionów osób 

 

https://www.bbc.com/news/uk-49173514
https://iz.ru/904831/2019-07-31/naftogaz-potreboval-ot-rossii-52-mlrd-iz-za-poteri-aktivov-v-krymu
https://iz.ru/904831/2019-07-31/naftogaz-potreboval-ot-rossii-52-mlrd-iz-za-poteri-aktivov-v-krymu
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49173804
https://www.bbc.com/news/world-asia-49174634
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Podejrzany haker został aresztowany w poniedziałek 

 

Dene osobiste około 106 milionów osób ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 

zostały skradzione podczas ataku na zajmujace się usługami finansowymi  

firmę Capital One  ujawniły władze spółki 

 

Domniemany hacker Paige Thompson został aresztowany w poniedziałek po tym 

jako pochwalił się włamaniem do systemu w sieci. 

Zdaniem władz Capital One skradzione dane zawierają imiona i nazwiska oraz 

numery telefonów ludzi którzy korzystali z produktów firmy. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49159859 

 

 

 

 

PAKISTAN: W wyniku katastrofy samolotu wojskowego, który spadł na 

zamieszkany teren zginęło co najmniej 18 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-49160416 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49159859
https://www.bbc.com/news/world-asia-49160416
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Podano objawy zawodowego wypalania się 

źródło: IZ 

https://iz.ru/904459/2019-07-30/nazvany-priznaki-professionalnogo-

vygoraniia 

 

 

 

Dlaczego jakość powietrza w biurach i domach ma znaczenie dla naszego 

organizmu i mózgu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/worklife/article/20190724-why-indoor-air-quality-

matters-to-our-bodies-and-our-brains 

 

 

 

ROSJA: P. Poroszenko obiecał nie chować się na złość W. Putinowi 

źródło: IZ 

https://iz.ru/904452/2019-07-30/poroshenko-poobeshchal-ne-priatatsia-nazlo-

putinu 

 

 

29.VII 

Protesty w Hong Kongu: Chiny potępiły „straszne incydenty" 

 

https://iz.ru/904459/2019-07-30/nazvany-priznaki-professionalnogo-vygoraniia
https://iz.ru/904459/2019-07-30/nazvany-priznaki-professionalnogo-vygoraniia
https://www.bbc.com/worklife/article/20190724-why-indoor-air-quality-matters-to-our-bodies-and-our-brains
https://www.bbc.com/worklife/article/20190724-why-indoor-air-quality-matters-to-our-bodies-and-our-brains
https://iz.ru/904452/2019-07-30/poroshenko-poobeshchal-ne-priatatsia-nazlo-putinu
https://iz.ru/904452/2019-07-30/poroshenko-poobeshchal-ne-priatatsia-nazlo-putinu
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Konferencja prasowa, która odbyła się w poniedziałek była prowadzona przez 

główne chińskie biuro, które zajmuje się sprawami Hong Kongu 

 

Chiny potępiły ostatnie protesty antyrządowe, które miały miejsce w Hong 

Kongu w wyniku których ich zdaniem doszło: „do poważnego naruszenia rządów 

prawa" 

 

Rzecznik ds. spraw polityki Hong Kongu poinformował, że „najważniejszym 

priorytetem" jest "przywrócenie porządku społecznego". 

W mieście nieprzerwanie od osmu weekendów trwają antyrządowe protesty 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49149477 

 

 

STANY ZJEDNOCZONE: Strzelanina podczas festiwalu czosnkowego - w Gilroy w 

Kalifornii zginęły trzy osoby 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49147369 

  

 

ROSJA: Ukraina odmówiła wznowienie dostaw wody na Krym 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49149477
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49147369
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źródło: IZ 

https://iz.ru/904139/2019-07-29/ukraina-otkazalas-vozobnovliat-podachu-

vody-v-krym 

  

 

 

ROSJA: W DNR poinformowano o buncie ukraińskich żołnierzy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/904045/2019-07-29/v-dnr-zaiavili-o-bunte-ukrainskikh-voennykh 

 

 

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

28.VII 

Alexei Navalny został wypisany ze szpitala pomimo sprzeciwu lekarzy 

 

 

Alexei Navalny na zdjęciu podczas marszu ku czci zamordowanego polityka 

Borisa Nemtsova został zatrzymany w ubiegłym tygodniu 

https://iz.ru/904139/2019-07-29/ukraina-otkazalas-vozobnovliat-podachu-vody-v-krym
https://iz.ru/904139/2019-07-29/ukraina-otkazalas-vozobnovliat-podachu-vody-v-krym
https://iz.ru/904045/2019-07-29/v-dnr-zaiavili-o-bunte-ukrainskikh-voennykh
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Poinformowano, ze Alexei Navalny jeden z najważniejszych polityków 

rosyjskiej opozycji został wypisany ze szpitala 

Alexei Navalny został zatrzymany w ubiegłym tygodniu a teraz zostanie z 

powrotem przewieziony do więzienia. 

W początkowych raportach podano, że miał reakcję alergiczną w postaci 

spuchniętej twarzy problemami z oczami oraz wysypka na ciele. Jego lekarz 

powiedział, że był przeciwny wypisaniu tłumacząc, że Alexei Navalny nigdy 

wcześniej nie maił żadnej alergii  i być może miał teraz styczność z „jakąś 

toksyczną substancją". 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49144327 

 

W wyniku ataku na szpital w Libii zginęło pięcioro lekarzy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-49143263 

 

 

 

Protesty W Hong Kongu: Policja użyła gazu łzawiącego w pobliżu biura 

łączności 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49143207 

 

 

 

Ochrona przed słońcem: Co mówi nauka na temat bezpieczeństwa składników 

występujących w preparatach 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/future/story/20190722-sunscreen-safe-or-toxic 

 

 

27.VII 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49144327
https://www.bbc.com/news/world-africa-49143263
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49143207
http://www.bbc.com/future/story/20190722-sunscreen-safe-or-toxic
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Protesty w Rosji: Aresztowano około tysiąca osób 

 

 

Podczas protestów w niedzielę policja zatrzymała setki osób 

 

Policja w Moskwie zatrzymała ponad 1000 osób podczas protestów w jednym z 

największym od lat 

 

Demonstranci zostali wyciągnięci za budynku a siły bezpieczeństwa użyły 

pałek pośród tłumu. 

Ludzie protestowali przeciwko wyłączeniu kandydatów opozycji z kandydowania 

w lokalnych wyborach. Zdaniem opozycji zrobiono to w celach politycznych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49125045 

 

 

 

 

Powodzie w Indiach: Setki pasażerów uratowano z pociągu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49125045
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https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-49138907/india-floods-

hundreds-of-passengers-rescued-from-train 

 

 

 

Protesty w Hong Kongu: policja użyła gazu łzawiącego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49123445 

 

 

 

RUMUNIA: Szef policji został zwolniony po tym jak nastolatka „została 

zabita przez porywacza" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49139930 

 

 

 

Najpotężniejsza forteca Templariuszy 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/travel/story/20190724-the-knights-templars-mightiest-

stronghold 

 

 

 

26.VII 

Wystrzelenie pocisku przez Koreę Północna ma być „ostrzeżeniem dla Korei 

Południowej" 

 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-49138907/india-floods-hundreds-of-passengers-rescued-from-train
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-49138907/india-floods-hundreds-of-passengers-rescued-from-train
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49123445
https://www.bbc.com/news/world-europe-49139930
http://www.bbc.com/travel/story/20190724-the-knights-templars-mightiest-stronghold
http://www.bbc.com/travel/story/20190724-the-knights-templars-mightiest-stronghold
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Korea Północna wystrzeliła dwa pociski krótkiego zasięgu w kierunku Morza 

Japońskiego 

 

Korea Północna nazwała test dwóch pocisków w czwartek jako „ostrzeżenie"  

 

Dwa pociski krótkiego zasięgu zostały wystrzelone do Morza Japońskiego z 

Wonsan na wybrzeżu Korei Północnej. 

 

Przywódca Kim Jong-un powiedział, ze kraj został zmuszony do pracy na 

bronią aby „wyeliminować potencjalne i bezpośrednie zagrożenie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-49122566 

 

 

 

 

 

 

 

Kryzys w Wenezueli: Zdaniem USA w programach pomocowych panuje korupcja 

https://www.bbc.com/news/world-asia-49122566
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49125575 

 

 

 

Kalifornia oraz koncerny produkujące samochody zgodziły się na ograniczenie 

emisji pomimo ustaleń D. Trumpa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49124695 

 

 

M. Abbas: Palestyńczycy wstrzymują porozumienie z Izraelem 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49125785 

 

 

 

10 filmów do oglądnięcia w sierpniu 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20190726-ten-films-to-watch-this-august 

 

 

 

25.VII 

Fale upałów w Europie: W Paryżu padł rekord 42,2 stopni Celsjusza 

 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49125575
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49124695
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49125785
http://www.bbc.com/culture/story/20190726-ten-films-to-watch-this-august
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Rekordowo wysokie temperatury są spodziewane w całej Europie 

 

W Paryżu we wtorek padł rekord temperatury - 42,6 (108,7 F)pośród fali 

upałów, które panują w całej Europie Zachodniej 

Najwyższy stopień czerwony ogłoszono w północnej Francji 

 

Tymczasem w Belgii, Niemczech, Luksemburgu i Holandii również panowały 

wysokie temperatury odpowiednio: 41, 8 C, 41,5 C, 40,8 C i 40,7  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49108847 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49108847
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Czy rzeczywiście w 132 wioskach w Indiach nie urodziła się żadna 

dziewczynka? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49109767 

 

 

 

 

Franky Zapata: Wynalazcy latającej deski nie udało się przelecieć Kanału La 

Manche 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49108632 

 

 

 

 

Premier Boris Johnson: Kto znajdzie sie w jego gabinecie? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-49043973 

 

 

 

24.VII 

Fala upałów w Europie: Najwyższa temperatura była we francuskim mieście 

Bordeaux 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49109767
https://www.bbc.com/news/world-europe-49108632
https://www.bbc.com/news/uk-politics-49043973
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Rekordowo wysokie temperatury są spodziewane we Francji w tym w stolicy - 

Paryżu 

We francuskim Bordeaux była najwyższa temperatura podczas gdy cała 

zachodnia Europa zmaga się z druga falą upałów tego lata 

 

We wtorek Metoo France zanotowało 41,2 stopni Celsjusza (106,1 F) w mieście 

na południowym zachodzie Francji co były wyższą temperaturą niż w 2003 

roku. 

Według prognoz meteorologicznych w tym tygodniu wysokie temperatury mają 

wystąpić w Belgii, Niemczech i Holandii. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49083283 

 

 

 

Rosyjsko koreański spór o „naruszenie" przestrzeni powietrznej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-49091523 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49083283
https://www.bbc.com/news/world-asia-49091523
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Śledztwo Trump-Rosja: R. Mueller  będzie zeznawał przed Izbą Kongresu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49096585 

 

 

 

Boris Johnson: Theresa May opuszcza stanowisko szefa Rady Ministrów  tuż 

przed objęciem urzędu przez nowego premiera 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-49092327 

 

 

23.VII 

Samoloty Korei Południowej wystrzeliły ostrzegawczą salwę w kierunku 

myśliwca rosyjskiego 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49096585
https://www.bbc.com/news/uk-politics-49092327
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Południowokoreański F-15 został wysłany aby przechwycić samolot rosyjski 

 

Zdaniem Korei Południowej jej myśliwce wystrzeliły salwę ostrzegawczą w 

kierunku samolotu rosyjskiego, który wszedł w jej przestrzeń powietrzną we 

wtorek. 

 

Według władz Korei samolot rosyjski dwukrotnie naruszył przestrzeń 

powietrzną nad wyspami   

Dokdo/Takeshima, które są okupowane przez Koreę ale rości sobie do nich też 

prawa Japonia. 

Minister obrony Korei powiedział, że samoloty Korei wystrzeliły 360 

pocisków. Rosja zaprzecza, że naruszyła przestrzeń powietrzna kraju. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-49079719 

 

 

 

ROSJA: Seul wręczył ambasadorowi FR notę protestacyjną z powodu incydentu 

nad Morzem Japońskim 

źródło: IZ 

https://www.bbc.com/news/world-asia-49079719
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https://iz.ru/902151/2019-07-23/seul-vruchil-zamposlu-rf-notu-protesta-iz-

za-intcidenta-nad-iaponskim-morem 

 

 

Stany Zjednoczone rozszerzają prawo, które zezwala na deportację emigrantów 

bez procesu sądowego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49079495 

 

 

Ochrona przed słońcem: Co mówi nauka na temat bezpieczeństwa składników 

występujących w preparatach 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/future/story/20190722-sunscreen-safe-or-toxic 

 

 

22.VII 

Chandrayaan-2: Indie rozpoczynają drugą misję, której celem jest lądowanie 

na Księżycu 

 

https://iz.ru/902151/2019-07-23/seul-vruchil-zamposlu-rf-notu-protesta-iz-za-intcidenta-nad-iaponskim-morem
https://iz.ru/902151/2019-07-23/seul-vruchil-zamposlu-rf-notu-protesta-iz-za-intcidenta-nad-iaponskim-morem
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49079495
http://www.bbc.com/future/story/20190722-sunscreen-safe-or-toxic
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Start rakiety był transmitowany na żywo, który oglądały setki milionów 

ludzi 

Misja startu drugiej misja na Księżyc zakończyła się sukcesem po tym jak z 

powodów technicznych tydzień wcześniej został wstrzymana 

Rakieta Chandrayaan-2 wystartowała o 14:43 czasu lokalnego (09:13 GMT) ze 

stacji kosmicznej Sriharikota. 

 

Indie mają nadzieję, że (kosztująca 145 milionów dolarów) misja zakończy 

się sukcesem lądowania na południowym biegunie Księżyca. Statek kosmiczny 

wszedł na orbitę okołoziemską gdzie pozostanie przez 23 dni zanim 

rozpocznie szereg manewrów dzięki którym osiągnie orbitę Księżyca 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49032603 

 

Protesty w Hong Kongu: Przemoc ze strony uzbrojonych ludzi pozostawiło 

miasto w szoku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49066982 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49032603
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49066982
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Francuska łódź podwodna została odnaleziona po zaginięcie w 1968 roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49068823 

 

 

 

Izrael wyburza domy palestyńskie, które „zostały zbudowane zbyt bliski 

granicy" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49069082 

 

 

 

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

21.VII 

WIELKA BRYTANIA: Philip Hammond planuje ustąpić ze stanowiska jeśli B. 

Johnson zostanie premierem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-49062514 

 

Przejęcie irańskiego tankowca: ujawniono nagranie radiowe rozmowy pomiędzy 

fregatą Marynarki Królewskiej oraz irańskimi siłami zbrojnymi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-49061675 

 

 

Pożary w Portugalii: potężna operacja w środkowej części kraju 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49068823
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49069082
https://www.bbc.com/news/uk-politics-49062514
https://www.bbc.com/news/uk-49061675
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https://www.bbc.com/news/world-europe-49061785 

 

 

 

Bianca Devins: Nastolatka, o której śmierci dowiedzieli się internauci 

źródło: BBC   

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49002486 

 

 

20.VII 

Przejęcie tankowca: Jeremy Hunt nalega, aby Iran uwolnił jednostkę Stena 

Impero 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-49059066 

 

 

British Airways odwołało loty do Kairu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-49059700 

 

 

 

Apollo 11: Jak wylądowaliśmy na Księżycu? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-48991051 

 

 

19.VII 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49061785
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49002486
https://www.bbc.com/news/uk-49059066
https://www.bbc.com/news/uk-49059700
https://www.bbc.com/news/live/world-48991051
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Masakra w Srebrenicy: Zdaniem sądu najwyższego holenderscy żołnierze z ONZ 

są częściowo odpowiedzialni za śmierć 350 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49042372 

  

 

Stany Zjednoczone zniszczyły irańskiego drona w Cieśninie Hormuz informuje 

D. Trump 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49040415 

  

 

 

Pożar w Kyoto Animation: Policja wskazała sprawcę podpalenia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-49042992 

  

 

 

Apollo w liczbach 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/future/story/20190718-apollo-in-50-numbers-time 

 

 

Filmy, które bronią pokolenia milenialsów 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20190718-the-films-defending-the-

demonised-millennial-generation 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49042372
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49040415
https://www.bbc.com/news/world-asia-49042992
http://www.bbc.com/future/story/20190718-apollo-in-50-numbers-time
http://www.bbc.com/culture/story/20190718-the-films-defending-the-demonised-millennial-generation
http://www.bbc.com/culture/story/20190718-the-films-defending-the-demonised-millennial-generation
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18.VII 

Lądowanie na Księżycu: Opowieść o misji Apollo 11 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20190716-moon-landing-the-greatest-apollo-

11-story-ever-told 

 

 

JAPONIA: Pożar w budynku Kyoto Animation - w wyniku podpalenia zginęło 33 

osoby 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-49027178 

 

 

 

 

Pomysł poddania prezydenta D. Trumpa procedurze impeachmentu został 

zablokowany w Izbie Reprezentantów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49027965 

 

 

Zapora w Brazylii: Jak niemiecka firma zaaprobowała ukończenia obiektu 

zanim on się zawalił 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48948775 

 

 

ROSJA: W Rosji poinformowano  o gotowości przygotowania dla Turcji 

samolotów  Su- 35 

źródło: IZ 

https://iz.ru/900669/2019-07-18/v-rossii-zaiavili-o-gotovnosti-postavit-

turtcii-su-35 

http://www.bbc.com/culture/story/20190716-moon-landing-the-greatest-apollo-11-story-ever-told
http://www.bbc.com/culture/story/20190716-moon-landing-the-greatest-apollo-11-story-ever-told
https://www.bbc.com/news/world-asia-49027178
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49027965
https://www.bbc.com/news/world-europe-48948775
https://iz.ru/900669/2019-07-18/v-rossii-zaiavili-o-gotovnosti-postavit-turtcii-su-35
https://iz.ru/900669/2019-07-18/v-rossii-zaiavili-o-gotovnosti-postavit-turtcii-su-35
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Szef NATO wzywa Rosję do tego aby nie zaprzepaszczono porozumienia w 

sprawie rakietowej broni jądrowej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49026227 

 

 

Mężczyzna zobaczył obrazek „na którym jest zdjęcie jego amputowanej nogi" 

na pudełku od papierosów pomimo tego, że nie wyraził na to zgody 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49029845 

 

17.VII 

STANY ZJEDNOCZONE: Izba Reprezentantów potępiła ataki D. Trampa na 

kongresmenki uznając je za rasistowskie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49011843 

 

 

     

 

NIEMCY: Spokojna kobieta u której pojawiły się niekontrolowane drżenia rąk  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49002107 

 

 

 

 

ROSJA: NA Ukrainie wymieniono ile razy były prezydent pojawia się w 

toczących sie sprawach kryminalnych 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49026227
https://www.bbc.com/news/world-europe-49029845
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49011843
https://www.bbc.com/news/world-europe-49002107


 POLSKI PORTAL  1-31  lipiec  2019                                                                                                                                                 nr 7 (76)                                                                                                                                                        
25 
 

źródło: IZ 

https://iz.ru/900193/2019-07-17/na-ukraine-podschitali-kolichestvo-

ugolovnykh-del-protiv-poroshenko 

 

 

Wojsko Sudanu  zawarło porozumienie z cywilami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-49013899 

 

 

Zawalenie się budynku w Indiach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49014592 

 

 

 

16.VII 

 

Główna nominowana Ursula von der Leyen na szfową Komisji UE 

 

 

https://iz.ru/900193/2019-07-17/na-ukraine-podschitali-kolichestvo-ugolovnykh-del-protiv-poroshenko
https://iz.ru/900193/2019-07-17/na-ukraine-podschitali-kolichestvo-ugolovnykh-del-protiv-poroshenko
https://www.bbc.com/news/world-africa-49013899
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49014592
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Struktura władzy w UE 

 

Pierwsza kobieta nominowana na szefa Komisji UE Ursula von der Leyen 

obiecała uruchomić „zielony program dla Europy" 

T. von der Leyen przemawiała w Parlamencie Europejskim tuż przed kluczowym 

głosowaniem nad jej kandydaturą. 

Ustępująca minister obrony Niemiec musi uzyskać większość głosów aby jej 

kandydatura została przyjęta. Na temat Brexitu powiedziała, że  „jest 

gotowa na dalsze wydłużenie okresy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, jeśli 

będzie taka potrzeba". 

Posłowie zareagowali pozytywnie i negatywnie na wygłoszone słowa oraz 

kandydaturę. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49001387 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49001387
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Irańska umowa nuklearna jeszcze nie została całkiem zaprzepaszczona mówi UE 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48995866 

 

 

Ujawniono pensję W. Zelenskiego, którą będzie otrzymywał podczas 

sprawowania urzędu prezydenta 

źródło: IZ 

https://iz.ru/899853/2019-07-16/stala-izvestna-zarplata-zelenskogo-za-

vremia-na-postu-prezidenta-ukrainy 

 

 

 

Wewnątrz byłej ambasady USA w Iranie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-48997165/inside-the-former-

us-embassy-in-iran 

 

 

15.VII 

D. Trump do czarnoskórych kongresmenek: Opuścicie Stany Zjednoczone 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48995866
https://iz.ru/899853/2019-07-16/stala-izvestna-zarplata-zelenskogo-za-vremia-na-postu-prezidenta-ukrainy
https://iz.ru/899853/2019-07-16/stala-izvestna-zarplata-zelenskogo-za-vremia-na-postu-prezidenta-ukrainy
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-48997165/inside-the-former-us-embassy-in-iran
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-48997165/inside-the-former-us-embassy-in-iran
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Alexandria Ocasio-Cortez (po lewej stronie), Rashida Tlaib (w środku) i 

Ayanna Pressley (po prawej stronie) 

 

Prezydent USA D. Trump został oskarżony o rasizm po tym jak wysłał 

wiadomości na Twiterze, w których zaatakował kongresmenki Demokratów 

 

Uznał, że kobiety "przybyły z krajów gdzie rządy to całkowita i totalna 

katastrofa" zanim zasugerował, aby "tam wróciły. 

 

Wiadomość wysłana na Tweeterze była skierowana do grupy czarnoskórych 

kongrsmenek, z których trzy urodziły się w USA a czwarta przybyła tutaj 

jako dziecko 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48982172 

  

 

 

Wewnątrz Iranu: Co mieszkańcy kraju sądzą o obecnej sytuacji? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48982482 

  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48982172
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48982482
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Rewolucja w Gambii: Co się zmieniło? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-africa-48963000/the-gambia-s-revolution-

what-has-changed 

 

 

 

 

Republika Południowej Afryki: Jacob Zuma zaprzecza, że stał się „królem" 

korupcji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-48989499 

 

 

 

Prawda o nasyconych tłuszczach 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/future/story/20190712-saturated-fat-worse-than-

unsaturated-fat 

 

 

 

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

14.VII 

Według nowych przecieków informacji D. Trump zerwał porozumienie nuklearne 

z Iranem aby zrobić na przekór B. Obamie 

 

https://www.bbc.com/news/av/world-africa-48963000/the-gambia-s-revolution-what-has-changed
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-48963000/the-gambia-s-revolution-what-has-changed
https://www.bbc.com/news/world-africa-48989499
http://www.bbc.com/future/story/20190712-saturated-fat-worse-than-unsaturated-fat
http://www.bbc.com/future/story/20190712-saturated-fat-worse-than-unsaturated-fat
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Donald Trump porzucił porozumienie z Iranem na przekór B. Obamie wynika z 

notatki, która została napisana przez byłego ambasadora Wielkiej Brytanii w 

USA 

 

Kim Darroch określił działanie jako akt „dyplomatycznego wandalizmu" 

napisała Mail of Sunday 

Zdaniem gazety notatka została napisana po tym jak minister spraw 

zagranicznych Wielkiej Brytanii Boris Johnson zaapelował do USa aby 

pozostały przy umowie. 

Ujawnienie notatki krytykującej prezydenta D. Trumpa wywołała wściekłość u 

prezydenta USA i spowodowała, że Kim Daroch ustąpił ze stanowiska 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-48978484 

 

 

 

 

 

Na granicy USA - Meksyk: Postawmy się na miejsce emigrantów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48949536 

https://www.bbc.com/news/uk-48978484
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48949536
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Szef milicji w Burundi oskarżony o okrucieństwa został powołany na szefa 

krajowej telewizji  co wywołało potępienie ze strony organizacji 

zajmującymi się ochroną praw człowieka 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-48980959 

 

 

FRANCJA - Dzień Bastylii: Podczas parady zaprezentowano latającą deskę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-48979862/bastille-day-flyboard-

takes-part-in-military-display 

 

 

13.VII 

Atak w Kismayo: podczas ataku na somalijski hotel zginęło co najmniej 26 

osób 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-48980959
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-48979862/bastille-day-flyboard-takes-part-in-military-display
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-48979862/bastille-day-flyboard-takes-part-in-military-display
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Rozkład sił w Afryce wschodniej 

Co najmniej 26 osób w tym znani dziennikarze oraz kilku cudzoziemców 

zostało zabitych podczas ataku na hotel w południowej Somalii 

 

Zamachowiec samobójca wykorzystał samochód z ładunkami wybuchowymi do 

staranowania bramy hotelu w porcie Kismayo a napastnicy wtargnęli do 

budynku.  

Pośród zabitych są dziennikarka Hodan Nalayeh    l. 43 oraz jej mąż. 

Do ataku przyznało się islamskie ugrupowanie al-Shabab. Był to najkrwawszy 

atak odkąd ugrupowanie zostało wyparte z kraju w 2012 roku.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-48969781 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-48969781
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Irański tankowiec zostanie zwolniony, jeśli jego ładunek nie popłynie do 

Syrii poinformował  minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii J. Hunt 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/48977093 

 

 

Spektr-RG: Teleskop o potężnej mocy zmapuje kosmos wykorzystując promienie 

X 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-48966645 

 

 

12.VII 

Turcja ignoruje Stany Zjednoczone przyjmując od Rosji system obrony 

rakietowej S-400 

 

 

https://www.bbc.com/news/48977093
https://www.bbc.com/news/science-environment-48966645
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Rosyjskie ministerstwo obrony opublikowało materiały na których 

przedstawiono przybycie pierwszych elementów systemu do Turcji 

 

Turcja otrzymała pierwsze elementy rosyjskiego systemu obrony rakietowej S 

- 400 pomimo sprzeciwu Stanów Zjednoczonych 

 

Ładunek przyleciał na lotnisko w Ankarze w piątek poinformował turecki 

minister obrony. Ruch ten wywoła gniew w USA, które ostrzegły, że Turcja 

nie może posiadać zarówno systemu obrony przeciwlotniczej S - 400 jak i 

amerykańskich myśliwców F-35 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-48958359 

 

 

Wielka Brytania ma w planach wysłanie drugiego okrętu wojennego do zatoki w 

związku z rosnącym napięciem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48962885 

 

 

 

ROSJA: Na Kremlu ujawniono szczegóły rozmowy W. Zelenskiego z W. Putinem 

źródło: IZ 

https://iz.ru/898599/2019-07-12/v-kremle-raskryli-podrobnosti-razgovora-

putina-s-zelenskim 

 

 

 

 

Amerykański polityk R. Foster domaga się przyzwoitki podczas rozmowy z 

reporterką 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48954303 

 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-48958359
https://www.bbc.com/news/world-europe-48962885
https://iz.ru/898599/2019-07-12/v-kremle-raskryli-podrobnosti-razgovora-putina-s-zelenskim
https://iz.ru/898599/2019-07-12/v-kremle-raskryli-podrobnosti-razgovora-putina-s-zelenskim
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48954303
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11.VII 

Cieśnina Hormuz: Irańskie łodzie próbowały zatrzymać brytyjski tankowiec 

 

 

HMS Montrose płynął za brytyjskim tankowcem, który wpłynął do Cieśniny 

Hormuz 

 

Irańskie łodzie próbowały zatrzymać brytyjski tankowiec w pobliżu zatoki - 

zanim zostały odparte przez okręt Marynarki Królewskiej poinformował 

minister obrony 

HMS Montrose okręt brytyjski, który płynął za tankowcem BP został zmuszony, 

aby wpłynąć pomiędzy trzy łodzie i tankowiec poinformował rzecznik    

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-48946051 

 

 

Sztorm w Grecji: Siedem osób zginęło w Halkidiki miejscu popularnym wśród 

turystów 

https://www.bbc.com/news/uk-48946051
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48945821 

 

D. Tusk nazwał rozpad Związku Radzieckiego szczęśliwym wydarzeniem dla 

Rosji Europy 

źródło: BBC 

https://iz.ru/898177/2019-07-11/tusk-nazval-raspad-sssr-schastlivym-

sobytiem-dlia-rossii-i-evropy 

 

 

 

 

AUSTRALIA: Kontrowersje w sprawie zakazu wspinania się na Uluru 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-australia-48946585 

 

 

 

Francja nakłada podatek na Google i Facebook pomimo gróźb ze strony USA 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48947922 

 

 

 

Czy słodkie napoje powodują raka 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-48939671 

 

 

10.VII 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48945821
https://iz.ru/898177/2019-07-11/tusk-nazval-raspad-sssr-schastlivym-sobytiem-dlia-rossii-i-evropy
https://iz.ru/898177/2019-07-11/tusk-nazval-raspad-sssr-schastlivym-sobytiem-dlia-rossii-i-evropy
https://www.bbc.com/news/world-australia-48946585
https://www.bbc.com/news/world-europe-48947922
https://www.bbc.com/news/health-48939671
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Konflikt w Libii: W bazie lojalnej siłom generała K. Haftara znaleziono 

francuskie pociski 

 

 

Pociski znaleźli żołnierze popieranego przez ONZ rządu 

 

Francja zaprzeczyła, że złamała embargo ONZ po tym jak w bazie generała 

libijskiego znaleziono cztery pociski przeciwczołgowe 

 

Minister obrony kraju informuje, że „nieużyteczne” wyprodukowane przez  USA 

pociski Javelin nigdy nie miały trafić do żadnego z ugrupowań i miały 

zostać zniszczone 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-48935242 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-48935242
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Stany Zjednoczone zamierzają powołania grupy zbrojnej złożonej z 

sojuszników aby ochraniać wody wokół Jemenu i Iranu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48932015 

 

 

 

 

W radzie Ukrainy podjęto decyzję o karaniu osób, które nie uznają, że Krym 

i Donbas należy do Ukrainy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/897805/2019-07-10/v-rade-predlozhili-sazhat-v-tiurmu-za-

nepriznanie-kryma-i-donbassa-ukrainskimi 

 

 

 

 

Papua i Nowa Gwinea: Podczas plemiennej masakry zabito kobietę i dzieci 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48932361 

 

 

9.VII 

Nanda Devi: Wideo pokazuje ostatnie momenty himalaistów 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48932015
https://iz.ru/897805/2019-07-10/v-rade-predlozhili-sazhat-v-tiurmu-za-nepriznanie-kryma-i-donbassa-ukrainskimi
https://iz.ru/897805/2019-07-10/v-rade-predlozhili-sazhat-v-tiurmu-za-nepriznanie-kryma-i-donbassa-ukrainskimi
https://www.bbc.com/news/world-asia-48932361
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Zdjęcie grupy tuż przed rozpoczęciem wyprawy w maju 

 

Władze Indii opublikowały wideo na którym widać ostatnie chwile zespołu 

wspinaczy, których ciała odnaleziono w Himalajach 

Na filmie widać czterech Brytyjczyków, dwóch Amerykanów, Australijczyka i 

Hindusa, którzy wychodzą na nienazwany jeszcze szczyt podczas słonecznej 

pogody. Zespół próbował zdobyć drugi w Indiach pod względem wysokości 

szczyt Nanda Devi kiedy doszło do utraty kontaktu 26 maja 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48917525 

  

Projekt prawa dotyczącego ekstradycji „przepadł: informuje Carrie Lam 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48917796 

 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Ambasador „ma pełne wsparcie premiera" pomimo krytyki D. 

Trumpa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-48917307 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48917525
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48917796
https://www.bbc.com/news/uk-48917307
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ROSJA: Kreml ocenił możliwość wprowadzenia sankcji przeciwko Gruzji 

źródło: BBC 

https://iz.ru/897500/2019-07-09/kreml-otcenil-vozmozhnost-vvedeniia-

sanktcii-v-otnoshenii-gruzii 

 

 

Piękny starożytny dom odkryty wśród popiołów 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20190705-the-beautiful-ancient-house-

discovered-in-the-ashes 

 

 

8.VII 

Wybory w Grecji: Kyriakos Mitsotakis obiecuje zmiany po zwycięstwie partii 

Nowa Demokracja 

 

 

https://iz.ru/897500/2019-07-09/kreml-otcenil-vozmozhnost-vvedeniia-sanktcii-v-otnoshenii-gruzii
https://iz.ru/897500/2019-07-09/kreml-otcenil-vozmozhnost-vvedeniia-sanktcii-v-otnoshenii-gruzii
http://www.bbc.com/culture/story/20190705-the-beautiful-ancient-house-discovered-in-the-ashes
http://www.bbc.com/culture/story/20190705-the-beautiful-ancient-house-discovered-in-the-ashes
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Wyniki wyborów w Grecji 

 

Nowy centroprawicowy premier obiecał, ze kraj „znowu podniesie dumnie 

głowę" 

Po zdecydowanym zwycięstwie w niedzielę Nowej Demokracji Kyriakos 

Mitsotakis powiedział, że „honoru nadziei" mieszkańców Grecji 

 

Do zwycięstwa ugrupowani doszło cztery lata po tym jak pratia lewicowa 

Alexisa Tsiprasa utraciła poparcie. Dodatkowo rosnące bezrobocie oraz 

kryzys ekonomiczny wpłynął na jej notowania 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48905406 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48905406
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DRK: były lider Bosco Ntaganda uznay za winnego popełnieniu zbrodni 

wojennych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-48907866 

 

 

 

 

 

British Airways musi zapłacić karę za to, że włamano się do jej systemów 

bezpieczeństwa skutkiem czego wykradziona dane 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-48905907 

 

 

 

W jaki sposób zneutralizować skutki użycia gazów paraliżujących? 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/future/story/20190705-how-to-survive-a-nerve-agent-

attack 

 

 

 

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

7.VII 

Porozumienie jądrowe z Iranem: Rząd zapowiedział wznowienie wzbogacania 

uranu 

https://www.bbc.com/news/world-africa-48907866
https://www.bbc.com/news/business-48905907
http://www.bbc.com/future/story/20190705-how-to-survive-a-nerve-agent-attack
http://www.bbc.com/future/story/20190705-how-to-survive-a-nerve-agent-attack


 POLSKI PORTAL  1-31  lipiec  2019                                                                                                                                                 nr 7 (76)                                                                                                                                                        
43 
 

 

Przedstawiciele Iranu zapowiedzieli, że przekroczą limit w ciągu kilku 

godzin 

 

Iran zapowiedział, że przekroczy limit na ilość wzbogacanego uranu, który 

został mu narzucony w porozumieniu z 2015 roku aby ograniczyć jego plany 

jądrowe 

 

Zastępca ministra spraw wewnętrznych Abbas Araqchi poinformował, że wciąż 

chce porozumienia ale kraje Europy nie dotrzymują swoich zobowiązań. 

W 2018 roku Stany Zjednoczone jednostronnie wycofały się z porozumienia. 

Narzuciły Iranowi sankcje, które wpływają na jego gospodarkę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48899243 

 

 

 

 

Administracja D. Trumpa jest „nieudolna i niebezpieczna" mówi ambasador 

Wielkiej Brytanii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-48898231 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48899243
https://www.bbc.com/news/uk-48898231
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Park Narodowy w Nairobi jest zagrożony 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-africa-48881741/nairobi-s-park-is-at-

risk-of-further-land-loss 

 

 

6. VII 

Trzęsienie ziemi w Kalifornii: W większości domów udało się przywrócić prąd 

po tym jak doszło do trzęsienia ziemi o sile 7,1 w skali Richtera 

 

 

Po trzęsieniu w wyniku obsunięć ziemi została zamknięta droga w pobliżu 

Ridgecrest 

 

https://www.bbc.com/news/av/world-africa-48881741/nairobi-s-park-is-at-risk-of-further-land-loss
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-48881741/nairobi-s-park-is-at-risk-of-further-land-loss


 POLSKI PORTAL  1-31  lipiec  2019                                                                                                                                                 nr 7 (76)                                                                                                                                                        
45 
 

Obszary Południowej Karoliny zostały nawiedzone prze trzęsienie ziemi o 

sile 7,1 w skali Richtera - był to największy wstrząs od 20 lat 

Wstrząsy były płytkie na głębokości 0,9 kilometra a ich epicentrum było w 

pobliżu miasta Ridgecrest około 249 kilometrów na pn-wschód od Los Angeles 

Służby ratownicze poinformowały, że zniszczenia nie okazały się tak poważne 

jak na początku sądzono. Przywrócono elektryczność a sklepy od nowa 

działają. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48891511 

 

 

 

Alek Sigley: Korea Północna oskarża Australijczyka o „szpiegostwo"  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48893523 

 

 

 

Dlaczego czasem budzi się w nas potrzeba aby udać się w nieznane? 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20190704-why-do-we-need-to-find-wilderness 

 

 

5.VII 

Przedstawiciel Iranu zagroził, że zostanie zajęty tankowiec  

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48891511
https://www.bbc.com/news/world-asia-48893523
http://www.bbc.com/culture/story/20190704-why-do-we-need-to-find-wilderness
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Brytyjscy marines schodzą z tankowca Grace 1 w czwartek 

 

Irański przedstawiciel powiedział, że w odwecie jeśli nie zostanie zwrócony 

irański  statek powinno się zająć brytyjski tankowiec 

 

British Royal Marines pomogli przechwycić w Girbraltarze super tankowiec 

Grace 1 w czwartek po tym jak podejrzewa się, że przewoził ropę z Iranu do 

Syrii łamiąc sankcje UE. Trybunał w Gibraltarze zdecydował, że statek może 

być zatrzymany przez kolejne 14 dni 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-48882455 

 

 

W. Putin udekorował symbolicznie zabitych podczas pożaru marynarzy  

źródło: IZ 

https://iz.ru/896392/2019-07-05/putin-nagradil-pogibshikh-pri-pozhare-na-

submarine-moriakov 

 

 

Pożar w samolocie: Jednostka Virgin Atlantic musiała awaryjnie lądować po 

tym jak na jej pokładzie wybuchł pożar 

https://www.bbc.com/news/uk-48882455
https://iz.ru/896392/2019-07-05/putin-nagradil-pogibshikh-pri-pozhare-na-submarine-moriakov
https://iz.ru/896392/2019-07-05/putin-nagradil-pogibshikh-pri-pozhare-na-submarine-moriakov
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48879379 

 

 

 

Chińscy muzułmanie: Szkoły w Xinjiang są wykorzystywane do oddzielania 

dzieci od swoich rodziców 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48825090 

 

 

Boris Johnson: Premier Wielkiej Brytanii próbował ograniczyć byłemu 

ministrowi dostęp do danych wywiadu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-48874147 

 

 

4.VII 

Do pożaru na rosyjskiej łodzi doszło w maszynowni 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48879379
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48825090
https://www.bbc.com/news/uk-politics-48874147
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Ministerstwo obrony narodowej Rosji opublikowało zdjęcia oficerów, którzy 

zginęli 

 

Rosja informuje, że główną przyczyną tragicznego zdarzenia na pokładzie 

łodzi podwodnej, w wyniku którego zginęło 14 członków załogi było pożar w 

maszynowni 

 

Minister obrony Sergei Shoigu powiedział, że jednostka posiadała napęd 

jądrowy ale reaktor został odizolowany od strefy pożaru. 

!4 oficerów zginęło na skutek otrucia się dymem, który powstał w wyniku 

pożaru kiedy łódź znajdowała się na M. Barentsa. 

Obecni łódź znajduje się w Severomorsku głównej bazie rosyjskiej Floty 

Północnej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48865332 

 

 

Stany Zjednoczone zdecydowane na wrogość pomimo przeprowadzonych rozmów 

mówi Korea Północna 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48863401 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48865332
https://www.bbc.com/news/world-asia-48863401
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Tankowiec, który płynął do Syrii został zatrzymany w Gibraltarze 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-48865030 

 

 

Dzisiaj premiera serialu produkcji Netflixa: „Starnger Thnigs 3" 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20190703-stranger-things-3-review-five-

stars 

 

 

 

3.VII 

Emigranci w Libii: Zdaniem ONZ atak jest zbrodnią wojenną 

 

https://www.bbc.com/news/uk-48865030
http://www.bbc.com/culture/story/20190703-stranger-things-3-review-five-stars
http://www.bbc.com/culture/story/20190703-stranger-things-3-review-five-stars
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Przedstawiciel ONZ poinformował, że atak, w którym zabito 44 migrantów w 

ośrodku dla internowanych w pobliżu Trypolisu kwalifikuje się jako zbrodnia 

wojenna. 

Co najmniej 130 osób zostało rannych w ataku, o który oskarża rząd Libii 

siło lojalne generałowi Khalifa Haftarowi. 

Generał Khalifa Haftar oskarża stronę rządową o ostrzelanie ośrodka. 

Większość zabitych to mieszkańcy Afryki subsaharyjskiej, którzy próbowali 

dostać się do Europy z Libii. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-48854420 

 

 

David-Maria Sassoli - nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48851840 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-48854420
https://www.bbc.com/news/world-europe-48851840
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JAPONIA: Silne opady deszczu zmusiły do ewakuacji ponad milion ludzi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48850111 

 

 

 

INDIE: Rahul Gandhi opuszcza stanowisko lidera 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48855225 

 

 

 

 

Czy to złe jeśli chodzi o szczerość w sprawie otyłości? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-43240986 

 

 

2.VII 

Pierwsza sesja Parlamentu Europejskiego pośród protestów i niezgody 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48850111
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48855225
https://www.bbc.com/news/health-43240986
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Protestujący mieli ze sobą podobizny eks prezydenta Katalonii Carles 

Puigdemonta, który przebywa obecnie na wygnaniu w Brukseli 

 

Parlament Europejski wznowił swoje obrady s Sztrasburgu wraz z protestami 

ze strony brytyjskiej Brexit Party oraz demonstracją katalońskich 

nacjonalistów. 

 

Pierwsza sesja po ostatnich wyborach majowych rozpoczęła się po tym jak 

liderzy UE prowadzą trzeci dzień rozmowy w sprawie kto powinien zająć 

najwyższe stanowiska w Europarlamancie. 

Zdaniem niektórych jest szansa na przełom. 

Tymczasem Włochy i kraje Europy wschodniej odrzuciły uprzednio zawarty 

kompromis. 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48838498 

 

 

 

 

Wielkie powodzie ogarnęły finansową stolicę Indii 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48838498
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-48835833/mumbai-deadly-floods-

bring-india-s-financial-capital-to-standstill 

 

 

 

Protesty w Hong Kongu: Zdaniem Chin protestujący „deptają prawo" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48835278 

 

 

 

ROSJA: Ekspert podał przyczyny powodzi w obwodzie irkuckim 

źródło: IZ 

https://iz.ru/895105/2019-07-02/ekspert-nazvala-prichinu-pavodka-v-

irkutskoi-oblasti 

 

 

1.VII 

 

Hong Kong: Policja starła się z protestującymi w rocznicę przejęcia miasta 

przez Chiny 

 

 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-48835833/mumbai-deadly-floods-bring-india-s-financial-capital-to-standstill
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-48835833/mumbai-deadly-floods-bring-india-s-financial-capital-to-standstill
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48835278
https://iz.ru/895105/2019-07-02/ekspert-nazvala-prichinu-pavodka-v-irkutskoi-oblasti
https://iz.ru/895105/2019-07-02/ekspert-nazvala-prichinu-pavodka-v-irkutskoi-oblasti
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Zarówno policjanci i protestujący zostali ranni 

 

Protestujący w Hong Kongu zdewastowali część rządowego budynku Legislative 

Council (LegCo). 

Tysiące demonstrantów wyszło na ulice w dzień rocznicy kiedy miasto zostało 

przejęte przez Chiny. 

W poprzednich starciach policja użyła gazu pieprzowego oraz pałek. Protesty 

są serią wystąpień przeciwko kontrowersyjnej ustawie zezwalającej na 

ekstradycję do Chin. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48821640 

 

Porozumienie nuklearne z Iranem: Limit produkcji wzbogaconego uranu został 

przekroczony informuje IAEA 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48784786 

 

Lód w Meksyku: W mieście Guadalajara spadło 1,5 m gradu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48821306 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48821640
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48784786
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48821306
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JAPONIA: Statki wielorybnicze wznawiają komercyjne połowy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48821797 

 

 

Tłuszcz na udach jest „lepszy niż tłuszcz na brzuchu" dla starszych kobiet 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-48788416 

 

STANY ZJEDNOCZONE: W paradzie równości w Nowym Jorku wzięły udział tysiące 

ludzi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/48820127/new-york-pride-huge-crowds-attend-new-

york-pride-march 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48821797
https://www.bbc.com/news/health-48788416
https://www.bbc.com/news/av/48820127/new-york-pride-huge-crowds-attend-new-york-pride-march
https://www.bbc.com/news/av/48820127/new-york-pride-huge-crowds-attend-new-york-pride-march

