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    11 (80) 1-30.11.2019                                                            POLSKA - EUROPA - ŚWIAT - > KRONIKA WIADOMOŚCI 

W numerze: 

55    INDIE: W „komorze gazowej" w Delhi wydano miliony masek  

51    BRAZYLIA: Obrońca lasów w Amazonii został zamordowany  

        przez nielegalną grupę drwali 

51    Na Litwie rozpoczęły się manewry wojenne NATO  

49    Meksykańscy Mormoni: 9 obywateli USA zabitych w zasadzce 

47    Porozumienie w Paryżu w sprawie klimatu: USA poinformowały         

        ONZ  o wystąpieniu z układu 

45    Rybak z Korei Północnej „zabił 16 kolegów"  

44    DRK: B. Ntaganda został skazany na 30 lat więzienia za zbrodnie   

43    Polska wyznaczyła pierwszą karę w sprawie „Nord Stream 2" 

41    Pożary w Australii: Rekordowa liczba interwencji w N.P. Walii  

40    W Korei Północnej „zanotowano wyjątkowe niskie zbiory"  

38    Wybory w Hiszpanii 

36    Protesty w Hong Kongu: „Prawo na krawędzi upadku"  

35    Polska reaguje z oburzeniem na dokument Netflixa  

33    Powodzie w Wielkiej Brytanii 
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31    Powodzie w Wenecji - największe od 50 lat  

29    Antyrządowe protesty w Czechach w rocznicę rewolucji 

28    Wybory prezydenckie na Sri Lance  

20    Izrael przeprowadził „ataki na szeroką skalę" na irańskie siły  

16    KENIA: Co najmniej 29 osób zginęło na skutek obfitych opadów 

15    Wybory w Hong Kongu: Sukces ugrupowań prodemokratycznych 

29 listopad (piątek)  – 30 listopad (sobota) 2019 

30.XI  

Prezydent Brazylii J. Bolsonaro informuje, że L. DiCaprio zapłacił aby 

„podpalono lasy w Puszczy Amazońskiej" 

 

 

Pożary, który wybuchły w sierpniu spowodowało globalny niepokój o „płuca 

planety" 

 

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro oskarżył aktora Hollywood Leonardo 

DiCaprio, że finansował podpalanie lasów w Amazonii 
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Prezydent nie przedstawił żądnych dowodów, ale w przeszłości oskarżał 

organizacje pozarządowe, które były przeciwne jego polityce o 

odpowiedzialność za pożary lasu deszczowego w tym roku. Aresztowano kilka 

osób pośród panujących kontrowersji i nie udowodnionych oskarżeń, że pożary 

zostały wywołane w celu uzyskanie funduszy. 

L. Di Caprio, który obiecał 5 milionów dolarów zaprzeczył oskarżeniom  

prezydenta.   

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50613054 

  

 

 

Personalia Ofiary londyńskiego ataku nożownika zostały ujawnione - był to 

Jack Merritt 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/uk-50615926 

 

 

 

Korea Północna grozi Japonii „prawdziwym pociskiem balistycznym" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50613051 

 

 

 

29.XI 

Daphne Caruana Galizia: Podejrzanego o zabójstwo dokonane na maltańskiej 

dziennikarce nie będzie chroniony immunitetem 

 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50613054
https://www.bbc.com/news/uk-50615926
https://www.bbc.com/news/world-asia-50613051
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Premier J. Muscat jest wzywany do poddania się do dymisji 

Premier Malty Joseph Muscat  poinformował, że podejrzany o zabójstwo 

dziennikarki Daphne Caruana Galizia nie dostanie immunitetu, aby wyjaśnić 

co wie na ten temat 

Biznesman Yorgen Fenech domagał się ułaskawienia ze strony prezydenta w 

zamian za ujawnienie  informacji. 

Caruana Galizia aktywistka występująca przeciwko korupcji została zabita 

przy pomocy bomby podłożonej pod jej samochodem. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50598255 

  

 

 

 

ROSJA: W. Putin i W. Zielenskij mogą omówić zagadnienie dotyczące tranzytu 

gazu do Paryżu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/948844/2019-11-29/putin-i-zelenskii-smogut-obsudit-vopros-

tranzita-gaza-v-parizhe 

  

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50598255
https://iz.ru/948844/2019-11-29/putin-i-zelenskii-smogut-obsudit-vopros-tranzita-gaza-v-parizhe
https://iz.ru/948844/2019-11-29/putin-i-zelenskii-smogut-obsudit-vopros-tranzita-gaza-v-parizhe
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Protest przeciwko Czarnemu Piątkowi: We Francji doszło do wystąpień 

przeciwko firmie Amazon 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50598575 

  

 

 

Brad Gobright: Wspinacz zginął na skutek upadku ze skały 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50592646 

  

 

 

Kryzys w Sudanie: Kobiety doceniają zniesienie restrykcyjnego prawa, które 

kontrolowało jak mają się zachowywać i ubierać 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-50596805 

 

 

 

22 listopad (piątek)  – 28 listopad (czwartek) 2019 

28.XI 

Zamieszki w Iraku: W wyniku nowej fali protestów zginęło prawie 40 osób 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50598575
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50592646
https://www.bbc.com/news/world-africa-50596805
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Protestujący w pobliżu Ahrar Bridge w Bagdadzie gdzie co najmniej 4 osoby 

zginęły w czwartek.  

Prawie 40 osób zostało zabitych w Iraku w czasie jednego z najbardziej 

krwawych antyrządowych protestów, które rozpoczęły się w ubiegłym miesiącu 

informują lekarze i władze. 

Co najmniej 25 osób zginęło kiedy służby bezpieczeństwa otworzyły ogień, 

aby oczyścić most w mieście Nasiriya. Kolejnych czterech protestujących 

zginęło w Bagdadzie a 10 innych w mieście Najaf gdzie spalono irański 

konsulat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50584123 

  

 

ROSJA: Na Kremlu potwierdzono odpowiedź E. Macrona na posłanie W. Putina w 

sprawie układu o redukcji broni krótkiego i średniego zasięgu i nie 

rozmieszczaniu rakiet w Europie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/948374/2019-11-28/v-kremle-podtverdili-otvet-makrona-na-

poslanie-putina-po-rsmd 

  

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50584123
https://iz.ru/948374/2019-11-28/v-kremle-podtverdili-otvet-makrona-na-poslanie-putina-po-rsmd
https://iz.ru/948374/2019-11-28/v-kremle-podtverdili-otvet-makrona-na-poslanie-putina-po-rsmd
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Chiny ostrzegły Stany Zjednoczone, że podejmą „silne kroki odwetowe" jeśli 

Waszyngton będzie kontynuował swoje wsparcie dla prodemokratycznych 

protestów w Hong Kongu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50584928 

 

 

Kijów przedstawił pięć scenariuszy reintegracji z Donbasem 

źródło: IZ 

https://iz.ru/948338/2019-11-28/kiev-sostavil-piat-stcenariev-

reintegratcii-donbassa 

  

 

Liczba emigrantów przybywających do Wielkiej Brytanii spadła do najniższej 

od 2003 roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-50586338 

 

 

27.XI 

Kawiarnia Holey Artisan: Islamiści z Bangladeszu skazani na śmierć za 

przeprowadzenie ataku w 2016 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50584928
https://iz.ru/948338/2019-11-28/kiev-sostavil-piat-stcenariev-reintegratcii-donbassa
https://iz.ru/948338/2019-11-28/kiev-sostavil-piat-stcenariev-reintegratcii-donbassa
https://www.bbc.com/news/uk-50586338
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Władze Bangladeszu od momentu ataku zastosowały brutalne represje 

wymierzone w bojowników 

 

Siedmiu islamistów zostało skazanych na śmierć za atak na kawiarnię 

przeprowadzony w 2016 roku w stolicy Bangladeszu, w którym zginęło 22 osoby 

w większości cudzoziemców  

Atak na kawiarnię Holey Artisan w mieście Dhaka została przeprowadzona 

przez grupę pięciu napastników, którzy wzięli zakładników. Osiem osób 

oskarżono o dostarczenie broni. Jeden mężczyzna został uniewinniony. 12-sto 

godzinne oblężenie było najkrwawszym atakiem islamistów. Większość ofiar 

było narodowości włoskiej albo japońskiej. Do ataku przyznało sie Państwo 

Islamskie ale Bangladesz zakwestionował to oskarżając za winnych lokalną 

grupę bojowników. Wszyscy napastnicy zostali zastrzeleni prze policję.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50570243 

 

 

 

 

 

Zatwierdzono nowy skład Komisji Europejskiej 

źródło: IZ 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50570243
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https://iz.ru/947967/2019-11-27/utverzhden-novyi-sostav-evrokomissii 

 

 

D. Trump uznał meksykańskie kartele narkotykowe za ugrupowanie 

terrorystyczne 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50568812 

  

 

 

Dlaczego Agnes Varda, która wyreżyserowała film „Cleo od 5 do 7"  zasługuje 

na włączenie jej do kręgu klasyków 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20191125-greatest-films-directed-by-women-

film-poll-agns-varda 

 

 

26.XI 

 

Albanię dotknęło trzęsienie ziemi o sile 6,4 stopni w skali Richtera 

 

 

https://iz.ru/947967/2019-11-27/utverzhden-novyi-sostav-evrokomissii
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50568812
http://www.bbc.com/culture/story/20191125-greatest-films-directed-by-women-film-poll-agns-varda
http://www.bbc.com/culture/story/20191125-greatest-films-directed-by-women-film-poll-agns-varda
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Budowle w mieście Thumane zostały całkowicie zniszczone 

 

Co najmniej 18 osób zginęło po tym kiedy Albanię nawiedziło trzęsienie 

ziemi o sile 6,4 w skali Richtera poinformował minister obrony kraju 

W wyniku trzęsienia ziemia zawaliły się budynki a ludzie zostali uwięzieni 

pod gruzami. Jeden człowiek zginał po tym kiedy w panice wyskoczył z okna 

podczas wstrząsów 

Trzęsinie ziemi miało miejsce 34 kilometry na północny-zachód od stolicy 

Tirany we wczesnych godzinach we wtorek. Kilka godzin później oddzielne 

trzęsienie w mieści Mostar w Bośni. Nie ma danych na temat ofiar  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50555776 

  

 

ROSJA: Morze Azowskie po silnym odpływie wróciło do brzegów  

źródło: IZ 

https://iz.ru/947535/2019-11-26/azovskoe-more-posle-silnogo-otliva-

vernulos-v-privychnye-berega 

  

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50555776
https://iz.ru/947535/2019-11-26/azovskoe-more-posle-silnogo-otliva-vernulos-v-privychnye-berega
https://iz.ru/947535/2019-11-26/azovskoe-more-posle-silnogo-otliva-vernulos-v-privychnye-berega
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Kraje będą musiały pięciokrotnie bardziej zwiększyć swoje starania o 

ograniczenie emisji dwutlenku węgla aby uniknąć ocieplenia większego niż 

1,5 stopni Celsjusza informuje ONZ 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/science-environment-50547073 

  

 

MALTA: Morderstwo dziennikarki Daphne Caruana Galizia - doprowadziło do 

kryzysu w rządzie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50556578 

 

 

MALI: W wyniku kolizji samolotu zginęło 13 francuskich żołnierzy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-50557511 

 

 

Sport nie może neutralizować szkodliwych następstw palenia - powiedział 

lekarz o palaczach uprawiających sport 

źródło: IZ  

https://iz.ru/947523/2019-11-26/vrach-rasskazal-o-vrede-zaniatii-sportom-

dlia-kurilshchikov 

 

 

25.XI  

Zmiany klimatu: Koncentracja gazu cieplarnianego ponownie osiągnęła 

najwyższą wartość 

 

https://www.bbc.com/news/science-environment-50547073
https://www.bbc.com/news/world-europe-50556578
https://www.bbc.com/news/world-africa-50557511
https://iz.ru/947523/2019-11-26/vrach-rasskazal-o-vrede-zaniatii-sportom-dlia-kurilshchikov
https://iz.ru/947523/2019-11-26/vrach-rasskazal-o-vrede-zaniatii-sportom-dlia-kurilshchikov
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Koncentracja dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych ponownie 

osiągnęła rekord w 2018 roku 

 

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) informuje, że wzrost dwutlenku 

węgla był większy powyżej przeciętnego wzrostu w trakcie ostatniej dekady. 

Poziom innych gazów cieplarnianych takich jak metan czy podtlenek azotu 

również wzrosła powyżej średniej wartości 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-50504131 

 

 

Wybory w Hong Kongu: Carrie Lam obiecuje „otwarty umysł" po tym w lokalnych 

wyborach wygrali demokraci prodemokratyczni 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-5054162 

 

 

 

W Dreźnie ograbiono muzealny skarbiec „Zielone Sklepienie" 

źródło: IZ 

https://www.bbc.com/news/science-environment-50504131
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-5054162
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https://iz.ru/947155/2019-11-25/v-drezdene-ograbili-muzeinuiu-

sokrovishchnitcu-zelenyi-svod 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Kierowca ciężarówki Mo Robinson przyznał się do 

ukartowanego planu pomoc nielegalnym imigrantom po tym jak ujawniono śmierć 

39 migrantów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-england-50545658 

  

 

Dane, które wyciekły ujawniają jak Chiny prowadzą „pranie mózgu" w obozach 

więziennych wśród Ujgurów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50511063 

  

 

W. Putin omówił z Radą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej sytuację na 

Ukrainie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/947118/2019-11-25/putin-obsudil-s-sovbezom-rf-situatciiu-na-

ukraine 

  

 

A. Łukaszenko nazwał Kaliningrad „naszym obwodem" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/947129/2019-11-25/lukashenko-nazval-kaliningrad-nashei-

oblastiu 

  

 

 

24.XI  

https://iz.ru/947155/2019-11-25/v-drezdene-ograbili-muzeinuiu-sokrovishchnitcu-zelenyi-svod
https://iz.ru/947155/2019-11-25/v-drezdene-ograbili-muzeinuiu-sokrovishchnitcu-zelenyi-svod
https://www.bbc.com/news/uk-england-50545658
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50511063
https://iz.ru/947118/2019-11-25/putin-obsudil-s-sovbezom-rf-situatciiu-na-ukraine
https://iz.ru/947118/2019-11-25/putin-obsudil-s-sovbezom-rf-situatciiu-na-ukraine
https://iz.ru/947129/2019-11-25/lukashenko-nazval-kaliningrad-nashei-oblastiu
https://iz.ru/947129/2019-11-25/lukashenko-nazval-kaliningrad-nashei-oblastiu


 POLSKI PORTAL  1-30 listopad  2019                                                                                                                                          nr 11  (80)                                                                                                                                                        
14 
 

Demokratyczna Republika Kongo: Wiele ofiar po tym jak samolot uderzył w 

zamieszkane osiedle 

 

Samolot obrócił się trzy razy w powietrzu zanim się rozbił mówi świadek 

 

Co najmniej 27 osób zgineło po tym jak samolot pasażerski uderzył w domy w 

mieście Goma we wschodniej części DRK informują władze lokalne 

 

Ofiarami jest dziewięcioro ludzi z tej samej rodziny, która znajdowała się 

w domach na terenie Mapendo. Mały samolot spadł wkrótce po starcie z 

miejscowego lotniska w niedzielny poranek. Przyczyna katastrofy jest wciąż 

nieznana  

źródło: BBC 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-50536220 

 

 

 

 

Protesty w Iraku: „Biegniemy w maratonie po pokój" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-50536220
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https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-50533928/iraq-protests-we-

are-running-a-marathon-for-peace 

 

 

 

 

Cyber ciężarówka: Ciężarówka firmy Tesla została zamówiona 15 000 razy 

pomimo gafy na starcie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-50536200 

 

 

 23.XI 

Wybory w Hong Kongu: Sukces ugrupowań prodemokratycznych 

 

Głosowanie odebrano jako referendum w sprawie Chief Executive Carrie Lam 

 

Opozycyjny prodemokratyczny ruch zdobył niespotykane dotąd poparcie podczas 

wyborów do rady dystryktu na chińskim terytorium 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-50533928/iraq-protests-we-are-running-a-marathon-for-peace
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-50533928/iraq-protests-we-are-running-a-marathon-for-peace
https://www.bbc.com/news/business-50536200
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Zgodnie z lokalnymi mediami 17 na 18 rad jest teraz kontrolowanych przez 

prodemokratycznych członków rady. Pomimo obaw, że głosowanie może być 

przerwane albo odwołane w związku z ostatnimi protestami, wszystko odbyło 

się w sposób pokojowy  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50531408 

  

 

KENIA: Co najmniej 29 osób zginęło na skutek obfitych opadów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-50528982 

  

 

 

Claudia Ruf: Niemiecka policja rozpoczęła testy DNA sprawdzając setki osób 

podejrzane o morderstwo 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50529949 

 

 

 

22.XI 

„Globalna epidemia" dziecięcego braku ruchu 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50531408
https://www.bbc.com/news/world-africa-50528982
https://www.bbc.com/news/world-europe-50529949
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Cztery na pięć dzieci w wieku 11-17 lat na całym świecie nie podejmuje 

wystarczającej aktywności fizycznej jak wskazują pierwsze takiego typu 

analizy 

Światowa Organizacja Ruchu informuje, że cierpi na tym zdrowie dzieci jak 

również rozwój mózgu oraz nabywanie umiejętności socjalnych. Brak ruchu w 

wymiarze rekomendowanej godziny dzienni jest ogólnym problemem w bogatych i 

ubogich krajach 

Chłopcy są bardziej aktywni niż dziewczynki w czterech na 146 zbadanych 

krajów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-50466061 

  

 

Tureckie służby specjalne zatrzymały organizatora planowanych ataków 

terrorystycznych w Rosji i Niemczech 

źródło: IZ 

https://iz.ru/946193/2019-11-22/turetckie-spetcsluzhby-zaderzhali-

organizatora-teraktov-v-rossii-i-germanii 

  

 

 

 

https://www.bbc.com/news/health-50466061
https://iz.ru/946193/2019-11-22/turetckie-spetcsluzhby-zaderzhali-organizatora-teraktov-v-rossii-i-germanii
https://iz.ru/946193/2019-11-22/turetckie-spetcsluzhby-zaderzhali-organizatora-teraktov-v-rossii-i-germanii
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Morderstwo Grace Millane: Oskarżono winnego zabójstwa turystki w Nowej 

Zelandii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-england-essex-50512163 

  

 

 

Prezydent Rosji W. Putin obiecał zwiększenie prac nad projektowaniem 

rakiety nuklearnej, która znajdowała się w miejscu gdzie doszło do 

tragicznego wypadku, w którym zginęło pięciu inżynierów oraz dwie inne 

osoby 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50514306 

 

 

 

15 listopad (piątek)  – 21 listopad (czwartek) 2019 

21.XI 

Rakieta Starship SpaceX  eksplodowała 

 

https://www.bbc.com/news/uk-england-essex-50512163
https://www.bbc.com/news/world-europe-50514306
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Wizja graficzna: NASA traktuje obecnie Starship jak księżycowy frachtowiec 

 

 

Prototyp statku kosmicznego Starship SpaceX doznał poważnej awarii podczas 

testów w czwartek 

 

Na obrazie wideo z Teksasu widać jak góra statku rozerwała się 

 

Kriogeniczna materiały napędowe, które były ładowane do rakiety została 

rozrzucone w bazie w Boca Chica w postaci ogromnej chmury 

 

Amerykański koncern planuje wykorzystać Starship jako obiekt transportowy w 

przyszłości. Będzie używany do przewozu ludzi i ładunku z Ziemi oraz do 

innych destynacji na planecie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-50500980 

 

 

 

ROSJA: „Nord stream 2" zacznie pracę w 2020 roku 

źródło" IZ 

https://www.bbc.com/news/science-environment-50500980
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https://iz.ru/945826/2019-11-21/severnyi-potok-2-nachnet-rabotu-v-2020-godu 

  

 

 

Proces impeachmentu - D. Trump wywierał presję na Ukrainę uważa ambasador 

G. Sondland 

źródło: BBC   

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50492438 

 

 

 

 

STANY ZJEDNOCZONE - Floryda Pod fundamentami szkoły znaleziono 145 grobów 

Afroamerykanów z połowy 20 wieku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50501741 

 

 

20.XI 

Izrael przeprowadził „ataki na szeroką skalę" na irańskie siły w Syrii 

 

https://iz.ru/945826/2019-11-21/severnyi-potok-2-nachnet-rabotu-v-2020-godu
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50492438
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50501741
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Syryjskie media pokazała obrazy na których ich zdaniem widać zniszczone 

domy w pobliżu Damaszku 

 

Izrael poinformował, że jego siły zniszczyły cele w Syrii, które należą do 

irańskich rządowych oraz sprzymierzonych z Iranem sił 

Wojsko Izraela informuje, że „uderzenia na szeroka skalę" były odpowiedzią 

ma rakiety wystrzelone przez irańską jednostkę na Izrael. 

Syria poinformowała, że zginęło dwóch cywilów a syryjskie siły 

przeciwlotnicze zestrzeliły większość pocisków wystrzelonych w kierunku 

Damaszku. Według innych źródeł liczba ofiar jest większa. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50485521 

 

 

Simon Cheng: Były angielski pracownik konsulatu był torturowany w Chinach 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50457262 

  

 

 

ROSJA: W Niemczech polecono świętowanie wraz z Rosją 75 rocznicy zwycięstw 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50485521
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50457262
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źródło: IZ 

https://iz.ru/945279/2019-11-20/v-germanii-predlozhili-sovmestno-s-rossiei-

prazdnovat-75-letie-pobedy 

 

 

 

 

Jak zmiana klimatu może doprowadzić do zniknięcia czerwonych jabłek 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/future/article/20191119-how-climate-change-could-kill-

the-red-apple 

 

 

19.XI 

Opinia USA w sprawie osadnictwa stanowi poparcie dla „prawa dżungli" 

uważają Palestyńczycy 

https://iz.ru/945279/2019-11-20/v-germanii-predlozhili-sovmestno-s-rossiei-prazdnovat-75-letie-pobedy
https://iz.ru/945279/2019-11-20/v-germanii-predlozhili-sovmestno-s-rossiei-prazdnovat-75-letie-pobedy
https://www.bbc.com/future/article/20191119-how-climate-change-could-kill-the-red-apple
https://www.bbc.com/future/article/20191119-how-climate-change-could-kill-the-red-apple
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Osadnictwo na zachodnim brzegu Jordanu 

 

Palestyńczycy potępili decyzję stanowiska rządu USA, że żydowskie 

osadnictwo w okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu jest niespójne z prawem 

międzynarodowym 

 

Szef negocjacji Saeb Erekat poinformował, że to stwarza zagrożenie iż prawo 

międzynarodowe zastąpi „prawo dżungli". 

Ale premier Benjamin Netanyahu pochwalił ruch USA mówiąc o "prawach 

historycznie złych" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50470812 

 

 

 

Politechnika w Hong Kongu: Protestujący ciągle są w środku a impas trwa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50465337 

 

 

 

W. Zielenskij określił swoje tematy na spotkania na szczycie „normandzkiej 

czwórki" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/944946/2019-11-19/zelenskii-nazval-svoi-temy-dlia-sammita-

normandskoi-chetverki 

 

 

 

 

Podczas wymiany więźniów wymieniono zakładników zwalniając talibskiego 

więzienia Amerykanina Kevina Kinga i  Australijczyka Timothy Weeksa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50470812
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50465337
https://iz.ru/944946/2019-11-19/zelenskii-nazval-svoi-temy-dlia-sammita-normandskoi-chetverki
https://iz.ru/944946/2019-11-19/zelenskii-nazval-svoi-temy-dlia-sammita-normandskoi-chetverki
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https://www.bbc.com/news/world-asia-50471186 

 

 

Tydzień przed wielkim dniem w środku nocy Eliud Kipchoge spał w swojej 

bazie treningowej na wzgórzach Kenii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/sport/athletics/50460861 

 

 

18.XI 

Politechnika w Hong Kongu: Protestujący zostali schwytanie po ucieczce z 

kampusu uniwersyteckiego 

 

 

Protestujący, który został aresztowany podczas próby opuszczenia kampusu 

 

Kilku protestujących zostało aresztowanych kiedy próbowali uciec z kampusu 

politechniki  

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50471186
https://www.bbc.com/sport/athletics/50460861
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Około 100 ludzi próbowało opuścić politechnikę ale spotkali się z gazem 

łzawiącym i gumowymi kulami. 

W minionym tygodniu kampus zamienił się w pole bitwy kiedy protesty 

antyrządowe stały się bardzie gwałtowne. Niewielkiej grupie udało się 

opuścić kampus przy użyciu sznurowanych drabinek a następnie zostali 

zabrani przez motocykle 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50455727 

 

 

 

MSW Gruzji wysłało siły specjalne do zablokowanego parlamentu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/944463/2019-11-18/mvd-gruzii-otpravilo-spetcnaz-k-

zablokirovannomu-protestuiushchimi-parlamentu 

  

 

 

WIELKA BRYTANIA - Śledztwo Panoramy - ujawniono zbrodnię wojenną z udziałem 

Brytyjskich Sił Specjalnych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/uk-50453227/panorama-investigation-war-crimes-

scandal-exposed 

 

 

 

Na Krymie przypomniano warunki na których mogą przepływać okręty ukraińskie 

przez cieśninę kerczeńską 

źródło: IZ 

https://iz.ru/944461/2019-11-18/v-krymu-napomnili-uslovie-prokhozhdeniia-

korablei-ukrainy-cherez-kerchenskii-proliv 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50455727
https://iz.ru/944463/2019-11-18/mvd-gruzii-otpravilo-spetcnaz-k-zablokirovannomu-protestuiushchimi-parlamentu
https://iz.ru/944463/2019-11-18/mvd-gruzii-otpravilo-spetcnaz-k-zablokirovannomu-protestuiushchimi-parlamentu
https://www.bbc.com/news/av/uk-50453227/panorama-investigation-war-crimes-scandal-exposed
https://www.bbc.com/news/av/uk-50453227/panorama-investigation-war-crimes-scandal-exposed
https://iz.ru/944461/2019-11-18/v-krymu-napomnili-uslovie-prokhozhdeniia-korablei-ukrainy-cherez-kerchenskii-proliv
https://iz.ru/944461/2019-11-18/v-krymu-napomnili-uslovie-prokhozhdeniia-korablei-ukrainy-cherez-kerchenskii-proliv
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17.XI 

Hong Kong: Protestujący i policja w zapalnym impasie na uniwersytecie 

 

 

Protestujący zajęli most powyżej tunelu Cross Harbour  

 

Impas na kampusie uniwersytecie w Hong Kongu doprowadził do gwałtownych 

starć w nocy kiedy setki protestujących próbowali odeprzeć policję 

 

Przed wejściem do na politechnikę (Polytechnic University) wybuchły pożary 

gdzie protestujący rzucali koktajle Mołotowa oraz strzeli z łuków zza 

barykad. 

Policja ostrzegła, że może użyć ostrej amunicji jeśli protestujący nie 

przestaną atakować przy pomocy takiej broni  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50452277 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50452277
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Wybory prezydenckie na Sri Lance - Gotabaya Rajapaksa  szef obrony z czasów 

walk wygrał 

źródła: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-50449677 

 

 

Wybory prezydenckie w USA 20120: Demokraci odpowiadają na ostrzeżenie B. 

Obamy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50452177 

 

 

16.XI 

Podwyżki benzyny w Iranie: Protestujący ostrzegli, że może dojść do 

interwencji służb specjalnych 

 

Protestujący zajęli także ulice w Teheranie 

 

Minister spraw wewnętrznych Iranu ostrzegł, że do akcji wkroczą służby 

bezpieczeństwa przeciwko protestującym zajmującym ulice 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50449677
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50452177
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Protestujący nagle pojawili się na ulicach Iranu po tym jak rząd 

niespodziewanie ogłosił racjonowanie benzyny oraz podwyżkę cen 

 

W wyniku wystąpień co najmniej jedna osoba została zabita a inne ranne. 

Rząd tłumaczy, że  zmiany w wyniku, których ceny benzyny wzrosły o co 

najmniej 50% spowoduje, że pieniądze trafią do potrzebujących 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50444429 

 

 

 

Antyrządowe protesty w Czechach w rocznicę rewolucji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50446661 

 

 

 

Wybory w USA 2020 - B. Obama ostrzega „rewolucyjnych" Demokratów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50445743 

 

 

 

 

Wywiad z księciem Andrew: Pozostanie z Jeffrey Epsteine „było złą rzeczą" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-50431163 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50444429
https://www.bbc.com/news/world-europe-50446661
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50445743
https://www.bbc.com/news/uk-50431163
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15.XI 

Protesty w Hong Kongu: Chiny potępiają „przerażający" atak na jednego z 

chińskich urzędników w Wielkiej Brytanii 

 

 

Teresa Cheng upadła na ziemię w wyniku incydentu w Camden 

 

Chiny potępiły to co nazwały „przerażającym atakiem" protestujących na 

panią sekretarz sprawiedliwości  Hong Kongu w Londynie w czwartek wieczorem 

 

Teresa Cheng upadła i była hospitalizowana w związku z urazem ramienia po 

tym jak została potrącona przez około 30 zwolenników ruchu 

prodemokratycznego w Hong Kongu 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50433799 

 

 

 

 

Zalana Wenecja walczy z nową falą 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50433799
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50430855 

 

 

 

 

Moskwa adekwatnie odpowie na ułaskawienie przez Litwę skazanych za 

szpiegostwo Rosjan 

źródło: IZ 

https://iz.ru/943583/2019-11-15/rossiia-zerkalno-otvetit-na-pomilovanie-

litvoi-osuzhdennykh-za-shpionazh-rossiian 

 

 

 

Historia o śmieciach - Potężne chińskie wysypisko śmieci zostało zapełnione 

25 lat przed terminem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50429119 

 

 

 

8 listopad (piątek)  – 14 listopad (czwartek) 2019 

14.XI 

Powodzie w Wenecji: Zdaniem burmistrza za największą powodzią od 50 lat 

stoją zmiany klimatyczne 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50430855
https://iz.ru/943583/2019-11-15/rossiia-zerkalno-otvetit-na-pomilovanie-litvoi-osuzhdennykh-za-shpionazh-rossiian
https://iz.ru/943583/2019-11-15/rossiia-zerkalno-otvetit-na-pomilovanie-litvoi-osuzhdennykh-za-shpionazh-rossiian
https://www.bbc.com/news/world-asia-50429119
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Plac Św. Marka - jedno z najniżej położonych części miasta, które 

najbardziej ucierpiało  

 

Wielkie powodzie w Wenecji, w wyniku których większość włoskiego miasta 

znalazło się pod wodą jest bezpośrednim skutkiem zmian klimatycznych 

poinformował burmistrz 

 

Najwyższa fala w regionie w ciągu minionych 50 lat zostawi „trwały ślad" 

napisał na Tweeterze Luigi Brugnaro burmistrz Wenecji. 

„Teraz rząd będzie musiał słuchać" - dodał. „To są skutki zmian 

klimatycznych.. koszty będą wysokie” 

źródło: BBC   

https://www.bbc.com/news/world-europe-50401308 

 

 

 

 

Impeachment D.Trumpa - Nowe fakty podczas publicznych przesłuchań 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50395015 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50401308
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50395015
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Kijów bierze pod uwagę wycofanie sie z porozumienia zawartego w Mińsku 

źródło: IZ 

https://iz.ru/943137/2019-11-14/kiev-dopustil-vykhod-iz-minskikh-

dogovorennostei 

 

 

 

Impeachment D.Trumpa - co wiadomo? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-50408244/trump-impeachment-

hearing-what-did-we-learn 

 

 

 

13.XI 

Powodzie w Wielkiej Brytanii: Miszkańcy Fishalake „mogą być bezdomni przez 

tygodnie" 

 

https://iz.ru/943137/2019-11-14/kiev-dopustil-vykhod-iz-minskikh-dogovorennostei
https://iz.ru/943137/2019-11-14/kiev-dopustil-vykhod-iz-minskikh-dogovorennostei
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-50408244/trump-impeachment-hearing-what-did-we-learn
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-50408244/trump-impeachment-hearing-what-did-we-learn
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Fishlake jest jednym z miast najbardziej dotkniętym powodzią na rzece Don 

 

Niektórzy z mieszkańców dotkniętej przez powódź wioski mogą nie wrócić do 

domów przez nawet trzy tygodnie ze względu na przygotowania do 

zabezpieczenia miejsca 

 

Rada miasta Doncaster poinformowała, że ewakuowano 1900 mieszkańców z 

Fishlake, które jest najbardziej dotknięte powodzią. 
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W hrabstwie South Yorkshire około 200 żołnierzy pomagała podczas akcji 

pomocy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-england-50398877 

 

 

 

Dlaczego chińska firma naprawdę kupiła British Steel 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-50411621 

 

 

12.XI 

Polska reaguje z oburzeniem na dokument Netflixa na temat obozów śmierci 

 

 

Oświęcim - Brzezinka był najbardziej rozpoznawalnym obozem śmierci w Polsce 

okupowanej przez nazistów 

 

https://www.bbc.com/news/uk-england-50398877
https://www.bbc.com/news/business-50411621
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Mateusz Morawiecki poinformował, ze mapa pokazana w serii filmowej 

lokalizuje obozy śmierci wenątrz współczesnych granic państwa. To wprowadza 

w błąd, że Polska była odpowiedzialna za obozy śmierci kiedy naprawdę była 

wtedy pod okupacją Niemiec w czasie drugiej wojny śiwtowej powiedział M. 

Morawiecki. 

Netflix powiedział agencji Reuters, że jest świadomy problemu dotyczącego 

dokumentu. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50380906 

 

 

 

Protesty w Hong Kongu: „Prawo na krawędzi upadku" informuje policja 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50384360 

 

 

 

W Gazie Izrael zabił głównego bojownika palestyńskich islamskich 

dźihadystów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50386164 

 

 

ROSJA: S. Ławrow zdziwił się, że nie oskarża się Rosji o przewrót w Boliwii  

źródło: IZ 

https://iz.ru/942408/2019-11-12/lavrov-udivilsia-otsutstviiu-obvinenii-

rossii-v-gosperevorote-v-bolivii 

 

 

Podejrzany bojownik Państwa Islamskiego „porzucony na tureckiej granicy" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50390165 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50380906
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50384360
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50386164
https://iz.ru/942408/2019-11-12/lavrov-udivilsia-otsutstviiu-obvinenii-rossii-v-gosperevorote-v-bolivii
https://iz.ru/942408/2019-11-12/lavrov-udivilsia-otsutstviiu-obvinenii-rossii-v-gosperevorote-v-bolivii
https://www.bbc.com/news/world-europe-50390165
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11.XI 

Protesty w Hong Kongu: Dwoje ludzi jest w stanie krytycznym po dniu pełnym 

chaosu 

 

Policja w Sai Wan Ho po tym jak doszło do strzałów 

 

Dwoje ludzi jest w stanie krytycznym po kolejnym dniu gwałtownych 

demonstracji w Hong Kongu 

Jeden z protestujących został ranny w poniedziałek rano po tym jak został 

postrzelony z bliskiej odległości przez policjanta. 

Był trzecią osobą postrzelona przez policję od momentu kiedy 24 tygodnie 

temu rozpoczęły się protesty. 

Później w poniedziałek zwolennik Pekinu został oblany palną substancją a 

następnie podpalony po kłótni z protestującymi, którzy domagają się 

większej demokracji oraz odpowiedzialności policji w Hong Kongu. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50370715 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50370715
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WYBORY W HISZPANII: Po kilku dekadach bez wpływu na hiszpańską politykę, 

skrajnie prawicowe ugrupowanie zdobyło ogromne poparcie w wyborach 

powszechnych i będzie trzecią siłą w parlamencie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46422036 

 

 

 

Porozumienie nuklearne z Iranem:  IAEA (Międzynarodowa Agencja Energii 

atomowej) znalazła uran w miejscu, które nie zostało zdeklarowane 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50382219 

 

 

 

James Le Mesurier - współtwórca Białych Hełmów został znaleziony martwy w 

Turcji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50375869 

 

 

10.XI 

BOLIWIA - E. Morales ogłosił przeprowadzenie nowych wyborów po audycie 

przeprowadzonym przez OAS 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46422036
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50382219
https://www.bbc.com/news/world-europe-50375869
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Prezydent Evo Morales powiedział, że ogłosi nowe wybory po tym jak 

międzynarodowi obserwatorzy zakwestionowali ważność jego zwycięstwa w 

ubiegłym miesiącu 

The Organization of American States (OAS), która monitorowała wybory 

znalazła „jawne manipulacja" i wezwała do anulowania wyników. 

Raporty z oszustw podczas wyborów doprowadziły do trwających kilka tygodni 

protestów antyrządowych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50365340 

 

 

Pożary buszu w Australii: w Związku z „katastrofalnym zagrożeniem" 

ogłoszono stan wyjątkowy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-50365131 

 

 

 

 

WIELKA BRYTANIA - Rodzina królewska oraz liderzy polityczni zebrali się aby 

uczcić Remembrance Sunday ( w Wielkiej Brytania jest to święto, które 

przypada na drugą niedzielę listopada, które jak Rmemberence Day upamiętnia 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50365340
https://www.bbc.com/news/world-australia-50365131
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angielskich żołnierzy, którzy polegli w wojnach i konfliktach zbrojnych od 

I wojny światowej  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/uk-50366308/royal-family-and-political-leaders-

gather-for-remembrance-sunday-at-cenotaph 

 

 

9.XI 

W Korei Północnej „zanotowano wyjątkowe niskie zbiory" oraz kurczące się 

zasoby żywności 

 

 

Koreę Północną dotknęła seria katastrof klimatycznych 

 

Szacuje się, że zbiory będą gorsze niż zwykle co wpłynie na już kurczące 

się zasoby żywności w kraju informuje grupa monitorująca 

 

 

Analizując zdjęcia satelitarne organizacja Geoglam  mająca siedzibę w 

Szwajcarii poinformowała, że susza wpłynęła na zbiory zbóż w tzw. " dolinie 

ziarna". 

https://www.bbc.com/news/av/uk-50366308/royal-family-and-political-leaders-gather-for-remembrance-sunday-at-cenotaph
https://www.bbc.com/news/av/uk-50366308/royal-family-and-political-leaders-gather-for-remembrance-sunday-at-cenotaph
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Zdaniem ONZ czterech na dziesięciu Koreańczyków potrzebuje pomocy a 

produkcja zboża jest na najniższym poziomie od pięciu lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50359435 

 

 

Rating kredytowy Wielkiej Brytanii może zostać obniżony zgodnie ze zdaniem 

agencji ratingowej Moody, której zdaniem Brexit spowodował „paraliż w 

rządzeniu" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-50361025 

 

 

Kanclerz Niemiec Angela Merkel ostrzegła przeciwko traktowania demokracja 

jako przyznanej na zawsze podczas ceremonii upamiętniającej 30-tą rocznicę 

zburzenia muru berlińskiego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50361173 

 

 

 

 

INDIE - kwestionowany status świętego miasta Ayoidhya w północnej części 

kraju, powinien zostać uznany i przyznany Hindusom, którzy chcą tam 

zbudować świątynię uznał Najwyższy Trybunał 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50355775 

 

 

8.XI 

Pożary w Australii: Rekordowa liczba interwencji w Nowej Południowej Walii 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50359435
https://www.bbc.com/news/business-50361025
https://www.bbc.com/news/world-europe-50361173
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50355775
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Obraz satelitarny pokazuje dym w miejscu pożarów 

Władze Australii poinformowali o „niespotykanej” ilości pożarów buszu 

zagrażających Nowej Południowe Walii 

W piątek doszło do ponad 80 pożarów w tym rejonie. Porwiste wiatry oraz 

temperatura w wysokości 35 stopni Celsjusz wzmagają pożary, z których 

większość wybucha w miejscach dotkniętych suszą. Raporty mówią o ludziach 

uwięzionych w swoich domach oraz o zespołach ratunkowych, które nie mogą do 

nich dotrzeć z powodu siły ognia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-50341207 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-australia-50341207
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Polska wyznaczyła pierwszą kare w sprawie gazociągu „Nord Stream 2" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/941140/2019-11-08/polsha-naznachila-pervyi-shtraf-po-delu-

severnogo-potoka-2 

 

 

 

Śmierć studenta w Hong Kongu doprowadziła do improwizowanych protestów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50343584 

 

 

STANY ZJEDNOCZONE: Sąd nakazał D. Trumpowi zapłacić 2 miliony dolarów za 

nadużycia środków finansowych w Trump Foundation  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50338231 

 

 

 

 

ROSJA: D. Pieskow skomentował słowa E. Macrona o scenariuszach rozwoju 

sytuacji w  Rosji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/941141/2019-11-08/peskov-prokommentiroval-slova-makrona-o-

stcenariiakh-razvitiia-rossii 

 

 

 

1 listopad (piątek)  – 7 listopad (czwartek) 2019 

7.XI 

https://iz.ru/941140/2019-11-08/polsha-naznachila-pervyi-shtraf-po-delu-severnogo-potoka-2
https://iz.ru/941140/2019-11-08/polsha-naznachila-pervyi-shtraf-po-delu-severnogo-potoka-2
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50343584
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50338231
https://iz.ru/941141/2019-11-08/peskov-prokommentiroval-slova-makrona-o-stcenariiakh-razvitiia-rossii
https://iz.ru/941141/2019-11-08/peskov-prokommentiroval-slova-makrona-o-stcenariiakh-razvitiia-rossii
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Bosco Ntaganda został skazany na 30 lat więzienia za zbrodnie popełnione w 

DR Kongo 

 

 

Bosco Ntaganda przed odczytaniem wyroku 

 

Były kongijski przywydca rebeliantów został skazany na 30 lat więzienia za 

zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości 

 

Bosco Ntaganda o pseudonimie „Terminator" został uznany za winnego 18 

zarzutów w tym morderstwa, gwałtu, seksualnego niewolnictwa oraz 

wykorzystywaniu dzieci jako żołnierzy. 

Sędziowie z Międzynarodowego Trybunału Karnego (ICC) wykazali, że w lipcu 

bojownicy wierni Ntagandze przeprowadzili masakry na ludności cywilnej. 

Proces jest najdłuższym jaki był prowadzony przez International Criminal 

Court (ICC)  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-50329503 

 

 

Dalian Atkinson: Policjant oskarżony o zabójstwo piłkarza 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-50329503
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https://www.bbc.com/news/uk-england-50333081 

 

 

ROSJA: Dwie rosyjskie atomowe łodzie podwodne przeprowadziły „pojedynek" w 

Arktyce 

źródło: IZ 

https://iz.ru/940688/2019-11-07/dve-rossiiskie-atomnye-podlodki-proveli-

duel-v-arktike 

 

 

Rybak z Korei Północnej „zabił 16 kolegów" zanim uciekł do Korei 

Południowej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50329588 

 

 

ROSJA: M. Zacharowa nazwała oświadczenie niemieckiego Deutsche Welle jako 

hańbiące. Skomentowała stwierdzenie kanału TV o tym, że spotkania między 

jego przedstawicielami a kierownikiem centrum prasowego MID Aleksandrem 

Bikantowym nie było 

źródło: IZ 

https://iz.ru/940737/2019-11-07/zakharova-nazvala-zaiavlenie-deutsche-

welle-nesusvetnym-pozorishchem 

 

 

6.XI 

Dlaczego zanieczyszczenie powietrza w Indiach jest gorsze niż w Chinach 

 

https://www.bbc.com/news/uk-england-50333081
https://iz.ru/940688/2019-11-07/dve-rossiiskie-atomnye-podlodki-proveli-duel-v-arktike
https://iz.ru/940688/2019-11-07/dve-rossiiskie-atomnye-podlodki-proveli-duel-v-arktike
https://www.bbc.com/news/world-asia-50329588
https://iz.ru/940737/2019-11-07/zakharova-nazvala-zaiavlenie-deutsche-welle-nesusvetnym-pozorishchem
https://iz.ru/940737/2019-11-07/zakharova-nazvala-zaiavlenie-deutsche-welle-nesusvetnym-pozorishchem
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Toksyczne powietrze w Delhi jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci 

 

Podczas gdy północ kraju próbuje poradzić sobie z wyjątkowo 

zanieczyszczonym powietrzem mamy maluje się obraz jakości powietrza w 

azjatyckich miastach. 

 

Beijing (Pekin) w Chinach był znany ze swojego smogu, ale statystyki 

pokazują, że Indie, Pakistan i Bangladesz mają jak dotąd bardziej 

zanieczyszczone powietrze. Dlaczego więc Azja południowa jest bardziej 

zanieczyszczona? 

 

Na 30 najbardziej zanieczyszczonych miast 22 znajdują się w Indiach zgodnie 

z badaniami przeprowadzonymi przez Greenpeace oraz   IQ AirVisual - 

organizacji mającej siedzibę w Szwajcarii, która zbiera dane globalne na 

temat stanu powietrza na świecie. 

Pozostałe miasta znajdują się w Pakistanie, Bangladeszu i Chinach, ale na 

liście nie ma Pekinu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50298972 

 

 

Abu Bakr al-Baghdadi: Turcja zatrzymała żonę zabitego przywódcy PI 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50298972
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źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50316311 

 

Prezydenta Ukrainy - W. Zielenskiego zaszokował fakt, ze od  2009 roku 

wyprodukowano tylko jeden czołg w fabryce w Charkowie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/940325/2019-11-06/zelenskogo-shokiroval-odin-vypushchennyi-s-

2009-goda-tank-dlia-vsu-zavodom-v-kharkove 

  

 

Zasadzka w Meksyku: Trzynastoletni chłopiec przeszedł 23 kilometry aby 

uzyskać pomoc po tym jak kartel narkotykowy zamordował jego bliskich 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50314700 

 

 

 

5.XI 

Porozumienie w Paryżu w sprawie klimatu: Stany Zjednoczone poinformowały  

ONZ o wystąpieniu z układu 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50316311
https://iz.ru/940325/2019-11-06/zelenskogo-shokiroval-odin-vypushchennyi-s-2009-goda-tank-dlia-vsu-zavodom-v-kharkove
https://iz.ru/940325/2019-11-06/zelenskogo-shokiroval-odin-vypushchennyi-s-2009-goda-tank-dlia-vsu-zavodom-v-kharkove
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50314700
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Prezydent D. Trump tłumaczy dlaczego USA wycofują się z porozumienia 

 

Stany Zjednoczone rozpoczęły proces wycofywania się z Porozumienia 

Paryskiego informując ONZ o tym zamiarze, podczas gdy inne kraje wyraziły 

żal i rozczarowanie decyzją  

 

Poinformowanie o tym fakcie ONZ rozpoczyna trwający jeden rok proces 

wychodzenia z porozumienia, który rozpocznie się dzień po wyborach 

prezydenckich w USA w 2020 roku. Zdaniem rządu amerykańskiego porozumienia 

nakłada „nieuczciwy ciężar gospodarczy" na Amerykanów. 

Porozumienia poparło 188 krajów aby walczyć ze zmianami klimatycznymi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50297029 

 

 

Prezydent Chile Sebastián Piñera nie podda się do dymisji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-50299102/chilean-president-

piera-will-not-resign 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50297029
https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-50299102/chilean-president-piera-will-not-resign
https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-50299102/chilean-president-piera-will-not-resign
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Abu Bakr al-Baghdadi: Siostra przywódcy PI „została schwytana przez Turcję" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50297801 

 

 

ROSJA: Na Kremlu obalono plany podniesieniu stawek VAT-u 

źródło: IZ 

https://iz.ru/939757/2019-11-05/v-kremle-oprovergli-plany-po-dalneishemu-

povysheniiu-nds 

 

 

 

Meksykańscy Mormoni: Dziewięcioro obywateli amerykańskich w tym dzieci 

zostało zabitych w zasadzce 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50299562 

 

 

 

 

ROSJA: Źródła podały datę uruchomienia gazociągu „Siła Syberii" w Chinach  

źródło: IZ 

https://iz.ru/939781/2019-11-05/istochnik-nazval-datu-tceremonii-puska-

gaza-v-kitai-po-sile-sibiri 

 

 

4.XI 

INDIE - Stan powietrza w Delhi: Sędziowie oskarżają władze o „zrzucanie 

odpowiedzialności" 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50297801
https://iz.ru/939757/2019-11-05/v-kremle-oprovergli-plany-po-dalneishemu-povysheniiu-nds
https://iz.ru/939757/2019-11-05/v-kremle-oprovergli-plany-po-dalneishemu-povysheniiu-nds
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50299562
https://iz.ru/939781/2019-11-05/istochnik-nazval-datu-tceremonii-puska-gaza-v-kitai-po-sile-sibiri
https://iz.ru/939781/2019-11-05/istochnik-nazval-datu-tceremonii-puska-gaza-v-kitai-po-sile-sibiri
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Jak to wpływa na twoje zdrowie (Źródło: Greenpeace) 

 

Najwyższy trybunał w kraju oskarżył rząd o „zrzucanie odpowiedzialności" w 

kwestii zanieczyszczenie powietrza i brak podjęcia działań aby zająć się 

toksycznym smogiem w Delhi 

 

Zdaniem Sądu Najwyższego władze są zainteresowane tylko „sztuczkami" a nie 

konkretnymi działaniami zmierzającymi do walki z zanieczyszczeniem 

powietrza. 

Poziom zanieczyszczenia niebezpiecznymi cząsteczkami w powietrzu w Delhi - 

zwanymi jako PM2.5 - jest ponad dziesięciokrotnie wyższy niż poziom 

bezpieczeństwa. Odpowiedzią władz było wprowadzenie ograniczenia poruszania 

się samochodami w mieście. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50285343 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50285343
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Na Litwie rozpoczęły się manewry wojenne NATO pod kryptonimem „Żelazny 

Wilk" z udziałem 11 członków Paktu Północnoatlantyckiego 

źródło: IZ 

https://iz.ru/939492/2019-11-04/nato-nachalo-masshtabnye-ucheniia-na-

granitce-s-rossiei 

 

 

Żydzi, którzy przetrwali II wojnę światową spotkali się w Grecji z osobą, 

dzięki której udało im się przeżyć 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50286934 

 

 

 

Burmistrz miasta Nuremberg zaatakował skrajnie prawicową partię AfD za 

„zdecydowanie rasistowskie" komentarze w sprawie wyboru dziewczynki, która 

zagrała rolę w przedstawieniu jako Chrystus 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-50287563 

 

 

 

3.XI 

BRAZYLIA: Obrońca lasów w Amazonii został zamordowany przez nielegalną 

grupę drwali 

 

https://iz.ru/939492/2019-11-04/nato-nachalo-masshtabnye-ucheniia-na-granitce-s-rossiei
https://iz.ru/939492/2019-11-04/nato-nachalo-masshtabnye-ucheniia-na-granitce-s-rossiei
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50286934
https://www.bbc.com/news/world-europe-50287563
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Paulo Paulino Guajajara walczył z gangami odpowiedzialnymi za wycinki lasów 

w Amazonii 

Młody rdzenny mieszkaniec i obrońca lasu został zastrzelony a inny został 

zraniony przez drwali dokonujących nielegalny wyręb lasów w Brazylii na 

teranie Amazonii 

 

Paulo Paulino Guajajara został najprawdopodobniej zaatakowany i postrzelony 

w głowę w piątek na terenie rezerwatu Arariboia w prowincji Maranhao. 

Był członkiem Strażników Lasu, grupy stworzonej do walki z gangami, które 

wycinają las. 

Zabójstwo wskazuje na eskalację przemocy wobec obrońców lasu w Amazonii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50278523 

 

 

 

 

 

Konflikt w Syrii: „Zbrodnie wojenne", które zostały zarejestrowane na 

nagraniu z telefonu komórkowego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50278523
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https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50250330 

 

 

 

ROSJA: Komitet Śledczy Rosji poinformował o znacznym postępie w sprawie 

zabójstwa szefa CPE Inguszetii 

źródło: IZ 

https://iz.ru/939311/2019-11-03/sk-zaiavil-o-sereznom-progresse-v-

raskrytii-ubiistva-glavy-tcpe-ingushetii 

 

 

2. XI 

Nicola Sturgeon: Przyszłość Szkocji „musi pozostać w naszych własnych 

rękach" 

 

 

Tysiące zwolenników niepodległości Szkocji wysłuchały wezwania Nicoli 

Sturgeon aby „Przyszłość Szkocji złożyć w jej własne ręce” 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50250330
https://iz.ru/939311/2019-11-03/sk-zaiavil-o-sereznom-progresse-v-raskrytii-ubiistva-glavy-tcpe-ingushetii
https://iz.ru/939311/2019-11-03/sk-zaiavil-o-sereznom-progresse-v-raskrytii-ubiistva-glavy-tcpe-ingushetii
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Pierwszy minister Szkocji powiedziała na wiecu w Glasgow, że nadszedł czas, 

aby odciąć się "chaosu spowodowanego przez Westminster" w drugim głosowaniu 

za niepodległością w przyszłym roku. 

Przywódca Partii Pracy Jeremy Corbyn powiedział, że nowe referendum w 

sprawie niepodległości Szkocji nie jest „pożądane ani potrzebne". 

Zarówno konserwatyści jak i Liberalnie Demokraci również są przeciw 

kolejnemu głosowaniu. 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-glasgow-west-50274334 

 

 

 

Drezno: Niemieckie miasto ogłosiło „stan zagrożenia spowodowany ideologią 

nazistowską" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50266955 

  

 

 

 

 

 

ROSJA: Zabójstwo szefa inguskiego centrum - co wiadomo? 

źródło: IZ 

https://iz.ru/939229/2019-11-02/ubiistvo-glavy-ingushskogo-tcentra-e-chto-

izvestno 

  

 

Leonardo di Caprio wypowiedział się o Grecie Tunbierg 

źródło: IZ 

https://iz.ru/939238/2019-11-02/leonardo-di-kaprio-vyskazalsia-o-grete-

tunberg 

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-glasgow-west-50274334
https://www.bbc.com/news/world-europe-50266955
https://iz.ru/939229/2019-11-02/ubiistvo-glavy-ingushskogo-tcentra-e-chto-izvestno
https://iz.ru/939229/2019-11-02/ubiistvo-glavy-ingushskogo-tcentra-e-chto-izvestno
https://iz.ru/939238/2019-11-02/leonardo-di-kaprio-vyskazalsia-o-grete-tunberg
https://iz.ru/939238/2019-11-02/leonardo-di-kaprio-vyskazalsia-o-grete-tunberg
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1.XI 

 

INDIE: W „komorze gazowej" w Delhi wydano miliony masek  

 

Czym są cząsteczki PM2.5 i PM10 (na rysunku w porównaniu do włosa 

ludzkiego) 

 

W stolicy Indii Delhi w szkołach jest wydawanych 5 milionów masek  po tym 

jak kiedy zanieczyszczenie powietrza stało się tak toksyczne, że urzędnicy 

zostali zmuszeni ogłosić stan wyjątkowy 

 

Panel działający z ramienia Sądu Najwyższego nałożył ścisłe ograniczenia na 

miasto oraz dwa sąsiadujące stany kiedy stan powietrza pogorszył się do 

poziomu zanieczyszczenie określanego jako  „bardzo zły. 
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Poziom zanieczyszczenie cząsteczkami P 2.5 oraz P 10 jest dwudziestokrotnie 

wyższy niż wynosi maksimum określane przez WHO (Światową Organizację 

Zdrowia) 

W mieście zamknięto również szkoły do co najmniej następnego wtorku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-2019-50261647 

 

 

 

Wybory w Wielkiej Brytanii: N. Farage wzywa B. Johnsona do zbudowania 

sojuszu „Leave" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50258947 

 

 

 

Wybory prezydenckie w USA 2010: Elizabeth Warren tworzy założenia programu 

zdrowotnego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50267557 

 

 

 

11 filmów do zobaczenia w listopadzie 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20191031-eleven-films-to-watch-in-november 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/election-2019-50261647
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50258947
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50267557
http://www.bbc.com/culture/story/20191031-eleven-films-to-watch-in-november

