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     2 (71) 1-28.02.2019                                                            POLSKA - EUROPA - ŚWIAT - > KRONIKA WIADOMOŚCI 

W numerze: 

48    Rosja wycofała się z  traktatu o nierozprzestrzenianiu rakiet  

47    Kryzys w Wenezueli: W Caracas odbywają się protesty 

44    Lawina we Włoszech zabiła brytyjskich i francuskich narciarzy 

41    D. Trump występuje przeciwko emigrantom: „Zbuduję mur" 

38    WENEZUELA: Część mieszkańców  chce bronić systemu po Hugo 

Chavezie 

37    Opady deszczu doprowadziły do powodzi w Chile 

34    Hiszpańska Katalonia: W Madrycie doszło do protestów  

32    S. Lawrow nazwał uchwałę USA jako osłonę dla interwencji  

30    USA  planują zwiększyć swoją militarną obecność w Polsce 

29    Zanieczyszczenie plastikiem - miasto pokryte 17 000 ton śmieci 

27    Posłowie głosują nad strategią T. May w sprawie Brexitu 

24    Amerykańskie samoloty z pomocą przybywają do Kolumbii 

23    FRANCJA: Protest źółtych kamizelek  

20    WIELKA BRYTANIA: Siedmioro posłów opuszcza Partię Pracy  

15    Zdjęcia z kosmosu: Nowa książka wydana przez NASA  
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13    Toksyczny alkohol w Indiach: Co najmniej 130 robotników umarło  

12    Brexit: Parlament zagłosuje do 12 marca mówi T. May 

8     Wręczenie Oscarów 2019: Olivia Colman i Green Book  

7     Ukraina ukarała wokalistkę, nie wystąpi w konkursie Eurowizji 

6     Indyjskie lotnictwo zbombardowało cele milicjantów w Pakistanie 

5     D. Trump i Kim Jong Un rozpoczynają szczyt w Wietnamie  

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

28. II 

Szczyt z udziałem D. Trumpa i Kim Jong - Una załamał się po tym jak Korea 

zażądała zniesienia sankcji 

 

Kim Jong Un i D. Trump podczas przerwy w czasie rozmów w Hanoi 

 

Szczyt pomiędzy Donaldem Trumpem i przywódcą Korei Północnej Kim Jong Unem 

zakończył się bez porozumienia po tym jak Stany Zjednoczone odmówiły 

zniesienia sankcji powiedział prezydent USA 
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„Wszystko rozdbiło się o sankcje" D. Trump powiedział reporterom. „Chcieli 

abyśmy całkowicie z nich zrezygnowali ale nie możemy tego zrobić" 

Zdaniem Korei Północnej jej zdaniem podczas szczytu uczyniła ona 

„realistyczne propozycje" podczas szczytu. 

Obaj przywódcy spodziewali się, że będą mogli powiedzieć, że nastąpił 

postęp w kwestii denuklearyzacji. 

źródło: BBC, EL PAIS 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47398974 

https://elpais.com/internacional/2019/02/28/actualidad/1551332955_078409.ht

ml 

  

 

Majora floty czarnomorskiej osądzono za szpiegostwo na rzecz Ukrainy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/851261/2019-02-28/maiora-chernomorskogo-flota-osudili-za-

shpionazh-v-polzu-ukrainy 

  

 

 

Migracja do Wielkiej Brytanii: Wzrost jeśli chodzi o imigrantów spoza UE 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-47400679 

 

 

 

ROSJA: W MSZ-ecie uznano niepowodzenie planu USA w kwestii przerywaniu 

granicy Wenezueli 

źródło: IZ 

https://iz.ru/851211/2019-02-28/v-mid-zaiavili-o-provale-plana-ssha-po-

proryvu-granitcy-venesuely 

  

 

 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47398974
https://elpais.com/internacional/2019/02/28/actualidad/1551332955_078409.html
https://elpais.com/internacional/2019/02/28/actualidad/1551332955_078409.html
https://iz.ru/851261/2019-02-28/maiora-chernomorskogo-flota-osudili-za-shpionazh-v-polzu-ukrainy
https://iz.ru/851261/2019-02-28/maiora-chernomorskogo-flota-osudili-za-shpionazh-v-polzu-ukrainy
https://www.bbc.co.uk/news/uk-47400679
https://iz.ru/851211/2019-02-28/v-mid-zaiavili-o-provale-plana-ssha-po-proryvu-granitcy-venesuely
https://iz.ru/851211/2019-02-28/v-mid-zaiavili-o-provale-plana-ssha-po-proryvu-granitcy-venesuely
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KASZMIR: Dlaczego Indie walczą z Pakistanem 

źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/newsround/47387940 

 

 

27.II 

INDIE - PAKISTAN: W Kaszmirze zestrzelono indyjski myśliwiec 

 

 

Pakistan informuje, że zestrzelił dwa wojskowe myśliwce oraz pojmał pilota 

- eskalacja konfliktu pomiędzy dwoma mocarstwami atomowymi nad Kaszmirem 

 

Indie podały, ze straciły jeden myśliwiec MiG- 21 oraz zażądały 

natychmiastowego i bezpiecznego powrotu jego pilota 

Indie i Pakistan domagają się całego Kaszmiru dla siebie ale kontrolują 

tylko jego części. Prowadziły trzy wojny pomiędzy sobą od czasu uzyskanie 

https://www.bbc.co.uk/newsround/47387940
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niepodległości od Wielkiej Brytanii w 1974. Wszystkie z wyjątkiem jednej 

toczyły się o Kaszmir 

źródło: BBC, EL PAIS 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47383634 

https://elpais.com/internacional/2019/02/27/actualidad/1551251419_971286.ht

ml 

 

 

 

 

D. Trump i Kim Jong Un rozpoczynają szczyt w Wietnamie od obiadu 

źródło: BBC, IZ 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47381718 

https://iz.ru/850776/2019-02-27/tramp-nazval-chestiu-vstrechu-s-kim-chen-

ynom 

  

 

ROSJA: Amerykanista opowiedział o celu nowych sankcji USA 

źródło: BBC 

https://iz.ru/850735/2019-02-27/amerikanist-rasskazal-o-tceli-novykh-

amerikanskikh-sanktcii 

  

 

 

Ministerstwo Finansów obliczyło budżet potrzebny na realizację celów 

prezydenta Rosji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/850770/2019-02-27/minfin-podschital-biudzhet-na-realizatciiu-

poslaniia-prezidenta-rossii 

 

 

26.II 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47383634
https://elpais.com/internacional/2019/02/27/actualidad/1551251419_971286.html
https://elpais.com/internacional/2019/02/27/actualidad/1551251419_971286.html
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47381718
https://iz.ru/850776/2019-02-27/tramp-nazval-chestiu-vstrechu-s-kim-chen-ynom
https://iz.ru/850776/2019-02-27/tramp-nazval-chestiu-vstrechu-s-kim-chen-ynom
https://iz.ru/850735/2019-02-27/amerikanist-rasskazal-o-tceli-novykh-amerikanskikh-sanktcii
https://iz.ru/850735/2019-02-27/amerikanist-rasskazal-o-tceli-novykh-amerikanskikh-sanktcii
https://iz.ru/850770/2019-02-27/minfin-podschital-biudzhet-na-realizatciiu-poslaniia-prezidenta-rossii
https://iz.ru/850770/2019-02-27/minfin-podschital-biudzhet-na-realizatciiu-poslaniia-prezidenta-rossii
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George Pell: Kardynał uznany za winnego przestępstw na tle seksualnym w 

Australii 

 

G. Pell po tym jak opuścił budynek sądu został otoczony przez media 

 

George Pell został uznany winnym popełnienia przestępstwa w stosunku do 

dzieci co czyni go najwyższym rangą duchownym skazanym za przestępstwa tego 

rodzaju 

G. Pell molestował dwóch chórzystów w katedrze w Melbourne w 1996 roku. Nie 

przyznał się do winy. Jako skarbnik Watykanu 77-letni Australijczyk był 

uznawany za jeden z najważniejszych dostojników kościoła. Ze względu na 

przesłuchanie które rozpoczęło się w środę G. Pell złożył apelację. Jego 

proces został wznawiany dwa razy w ubiegłym roku ponieważ sąd nie wydał 

wyorku. Po drugim procesie sąd jednomyślnie uznał go za winnego 

molestowania dziecka poniżej 16 roku życia a także winnego za 4 przypadki 

molestowania dzieci poniżej 16 roku życia. Werdykt został wydany w grudniu 

ale ni mógł zostać ogłoszony wcześniej z powodu kwestii prawnych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-australia-47366113 

  

 

Balakot: Indyjskie lotnictwo zbombardowało cele milicjantów w Pakistanie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47366718 

https://www.bbc.co.uk/news/world-australia-47366113
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47366718
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Niszczyciel marynarki wojennej USA z rakietami typu tomahawk na pokładzie 

wpłynął na Morze Bałtyckie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/850297/2019-02-26/esminetc-vms-ssha-s-tomagavkami-na-bortu-

voshel-v-baltiiskoe-more 

  

 

 

C. Puigdemont  żałuje, że deklaracja niepodległości została zawieszona 

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/ccaa/2019/02/26/catalunya/1551173009_096686.html 

 

 

Kraje Zachodu należące do Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej nie 

zgodziły się na propozycję Rosji aby rozszerzyć listę zabronionych 

substancji  

źródło: BBC 

https://iz.ru/850305/2019-02-26/v-ozkho-ne-podderzhali-predlozhenie-rossii-

rasshirit-spisok-zapreshchennykh-veshchestv 

  

 

 

Ukraina ukarała wokalistkę, nie zgadzając się na jej występ w konkursie 

Eurowizji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-47357471 

 

 

 

https://iz.ru/850297/2019-02-26/esminetc-vms-ssha-s-tomagavkami-na-bortu-voshel-v-baltiiskoe-more
https://iz.ru/850297/2019-02-26/esminetc-vms-ssha-s-tomagavkami-na-bortu-voshel-v-baltiiskoe-more
https://elpais.com/ccaa/2019/02/26/catalunya/1551173009_096686.html
https://iz.ru/850305/2019-02-26/v-ozkho-ne-podderzhali-predlozhenie-rossii-rasshirit-spisok-zapreshchennykh-veshchestv
https://iz.ru/850305/2019-02-26/v-ozkho-ne-podderzhali-predlozhenie-rossii-rasshirit-spisok-zapreshchennykh-veshchestv
https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-47357471
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25.II 

Wręczenie Oscarów 2019: Olivia Colman i Green Book niespodziewanie okazali 

się zwycięzcami 

 

 

Zwycięzcy tegorocznej gali wręczenia Oscarów Rami Malek, Olivia Colman, 

Regina King i Mahershala Ali  

Brytyjska aktorka Olivia Colman i Green Book jako najlepszy film zwyciężyli 

w tym roku 

O. Colman dostała Oscara jako najlepsza aktorka w filmie The Favourite 

(Faworyta). Green Book zdobył trzy stauetki za najlepszy film gdzie 

faworytem była Roma. Bohemian Rapsody jako film zdobył trzy statuetki, 

które spodziwano się, że powędrują do filmu Roma produkcji Netflix. Roma 

oraz Black Panter zdobyły po trzy Oscary. 

Najwięksi wgrani wraz z liczbą Oscarów w 2019 roku: 

    Bohemian Rhapsody - 4 

    Black Panther - 3 

    Green Book - 3 

    Roma - 3 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-47352722 

 

https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-47352722
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ROSJA: W Dumie państwowej wytłumaczono wpłynięcie okrętu „Donalda Cooka" do 

portu w Odessie  pomocą USA dla P. Poroszenki 

źródło: IZ 

https://iz.ru/849873/2019-02-25/v-gosdume-obiasnili-zakhod-donalda-kuka-v-

port-odessy-podderzhkoi-ssha-poroshenko 

  

 

 

W Kremlu sprawdzono słowa W. Putina dotyczące  wycelowywanie rakiet w 

odpowiedzi na plany USA 

źródło: IZ 

thttps://iz.ru/849823/2019-02-25/v-kremle-utochnili-slova-putina-o-

natcelivanii-raket 

 

 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Trzynaścioro ludzi „upakowanych" w trzyłóżkowym budynku w 

Newcastle 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-tyne-47310505 

 

 

 

D. Trump: Korea Północna „byłaby wielka potęgą" bez broni jądrowej 

źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-47353184 

https://iz.ru/849873/2019-02-25/v-gosdume-obiasnili-zakhod-donalda-kuka-v-port-odessy-podderzhkoi-ssha-poroshenko
https://iz.ru/849873/2019-02-25/v-gosdume-obiasnili-zakhod-donalda-kuka-v-port-odessy-podderzhkoi-ssha-poroshenko
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-tyne-47310505
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-47353184
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HISZPANIA: Fala podejrzeń w sprawie oszustw na runku pracy w Holandii 

dokonywanych wobec obywateli hiszpańskich przez tymczasowe agencje 

zatrudnienia 

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/economia/2019/02/24/actualidad/1551041737_963985.html 

 

 

 

24.II 

Kryzys w Wenezueli: Dni prezydenta Maduro „są policzone" - Mike Pompeo 

 

Statek z pomocą humanitarną musiał zacumować na wyspie Curaçao 

 

Po krwawych starciach w związku z pomocą humanitarną amerykański sekretarz 

stanu Mike Pompeo powiedział, że „dni prezydenta N. Maduro są policzone" 

https://elpais.com/economia/2019/02/24/actualidad/1551041737_963985.html
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„Trudno powiedzieć kiedy to nastąpi. Ufam, ze Wenezuelczycy spowodują, że 

prezydentowi Maduro nie pozostało wiele dni kiedy utrzyma sie u władzy" - 

M. Pompeo powiedział stacji CNN. W niedzielnych starciach dwoje ludzi 

zginęło a oddziały wierne N. Maduro nie dopuściły do przybycia pomocy 

humanitarnej. 

Samozwańczy, tymczasowy prezydent Juan Guaidó powiedział, że N. Maduro musi 

odejść. 

Źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47348293 

 

 

 

J. Guaidó pogłębia wyzwanie rzucone N. Maduro i jedzie na granicę aby 

uzyskać pomoc humanitarną 

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/internacional/2019/02/21/america/1550788708_285962.html 

 

 

„Porywacz” samolotu w Bangladeszu został zastrzelony przez siły specjalne 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-47350138 

 

 

 

Brexit: Parlament zagłosuje do 12 marca mówi T. May 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-47348610 

 

 

23.II 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47348293
https://elpais.com/internacional/2019/02/21/america/1550788708_285962.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-47350138
https://www.bbc.com/news/uk-politics-47348610
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Żołnierze wenezuelscy porzucili stanowiska na granicy z Kolumbią 

 

 

Jeden z demonstrantów klęczy przed siłami bezpieczeństwa w Ureña  

Żołnierze należący do wenezuelskiej gwardii narodowej porzucili stanowiska 

przed podjęciem próby ze strony opozycji dostarczenia pomocy humanitarnej 

do kraju informuje kolumbijska agencja zajmująca się emigrantami 

W innym zdarzeniu odziały wenezuelskie użyły gazu łzawiącego wobec ludzi, 

którzy chcieli przekroczyć granicę z Wenezuelą. 

W związku z brakiem zgody odnośnie dostarczenia pomocy humanitarnej do 

kraju doszło do wzrostu napięcia. Prezydent Nicolás Maduro powiedział, że 

granica z Kolumbią jest częściowo zamknięta aby zapobiec dostarczaniu 

pomocy. Ale samozwańczy tymczasowy prezydent Juan Guaidó obiecał, że setki 

tysięcy wolontariuszy pomogą w dostarczeniu pomocy w tym żywności i leków w 

niedzielę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47343918 

 

 

Jak do tego doszło: napięcie na granicy wenezuelskiej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-latin-america-47344348 

 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47343918
https://www.bbc.com/news/live/world-latin-america-47344348
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Samir Flores Soberanes: W Meksyku po śmierci aktywisty tysiące ludzi wzięło 

udział w marszu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47342075 

 

 

 

Toksyczny alkohol w Indiach: Co najmniej 130 robotników umarło po spożyciu 

alkoholu pochodzącego z nielegalnego źródła 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47341941 

 

 

22. II 

Brexit: Rząd Irlandii ma nadzieję, że nie dojdzie do opuszczenia UE przez 

Wielką Brytanię bez porozumienia 

 

 

Port w Dublinie przygotowuje się na scenariusz Brexitu bez porozumienia 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47342075
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47341941
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Wicepremier Irlandii Simon Coveney poinformował, że większośc ustaw, które 

przygotował jego rząd na ewentualność Brexitu "no-deal" nigdy nie będzie 

wykorzystana. S. Coveney ujawnił projekt ustawy w piątek podsumowując 

wspólną pracę dziewięciu ministerstw Irlandii. Powiedział, że Brexit bez 

porozumienia byłby "wielka, wielką stratą dla Wielkiej Brytanii, UE i 

Republiki Irlandii. Dodał, że wyjątkowe ustawy w tym celu opracowane mają 

pomóc gdyby jednak Wilka Brytania opuściła wspólnotę bez porozumienia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-47329084 

  

 

ROSJA: W Dumie państwowej stwierdzono, że   USA poniosły klęskę w bitwie o 

Arktykę 

źródło: IZ 

https://iz.ru/848791/2019-02-22/v-gosdume-konstatirovali-porazhenie-ssha-v-

bitve-za-arktiku 

 

 

Ian Austin opuszcza partię Pracy obarczając winą przywództwo Jeremy Corbyna 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47330079 

 

 

Ukraina zaczęła aktywnie kupować rosyjski węgiel przez Białoruś 

źródło: IZ 

https://iz.ru/848798/2019-02-22/ukraina-nachala-aktivno-zakupat-rossiiskii-

ugol-cherez-belorussiiu 

  

 

ROSJA: Na Kremlu nie zrozumiano oświadczenia USA na temat utworzenia 

pokojowej grupy w Syrii 

źródło: IZ 

https://iz.ru/848814/2019-02-22/v-kremle-ne-poniali-zaiavlenii-ssha-o-

mirotvorcheskoi-gruppe-v-sirii 

  

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-47329084
https://iz.ru/848791/2019-02-22/v-gosdume-konstatirovali-porazhenie-ssha-v-bitve-za-arktiku
https://iz.ru/848791/2019-02-22/v-gosdume-konstatirovali-porazhenie-ssha-v-bitve-za-arktiku
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47330079
https://iz.ru/848798/2019-02-22/ukraina-nachala-aktivno-zakupat-rossiiskii-ugol-cherez-belorussiiu
https://iz.ru/848798/2019-02-22/ukraina-nachala-aktivno-zakupat-rossiiskii-ugol-cherez-belorussiiu
https://iz.ru/848814/2019-02-22/v-kremle-ne-poniali-zaiavlenii-ssha-o-mirotvorcheskoi-gruppe-v-sirii
https://iz.ru/848814/2019-02-22/v-kremle-ne-poniali-zaiavlenii-ssha-o-mirotvorcheskoi-gruppe-v-sirii
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Zdjęcia z kosmosu: Nowa książka wydana przez NASA pokazuje różne zakątki 

Ziemi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/newsround/47328724 

 

 

 

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

21. II 

Hoda Muthana: D. Trump mówi, że bojowniczka Państwa Islamskiego nie ma 

prawa powrotu do Stanów Zjednoczonych 

Prezydent stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że kobieta, która 

opuściła USA aby zostać propagandzistą PI nie będzie mogła wrócić do kraju 

Na Twitterze poinformował, że poinstruował sekretarza stanu USA Mike Pompeo 

„aby nie pozwolić Hoda Muthana na powrót do Stanów Zjednoczonych. M. Pompeo 

poinformował wcześniej, że 24-letnia kobieta nie jest obywatelem 

amreykańskim i nie może przybyć do USA. Jednak zadaniem jej rodziny oraz 

jej prawnika posiada obywatelstwo amerykańskie. Hoda Muthana, która 

dorastała w Albamie, pojechała do Syrii aby przyłączyć się do Państwa 

https://www.bbc.co.uk/newsround/47328724
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Islamskiego w wieku 20 lat. Powiedziała wtedy swojej rodzinie, ze jedzie na 

event organizowany przez uniwersytet w Turcji. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-47313657 

  

 

ROSJA: W Dumie państwowej określono jako przypadek kliniczny słowa ministra 

spraw zagranicznych Ukrainy P. Klimkina  o „ukrainizacji" Krymu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/848397/2019-02-21/v-gosdume-nazvali-meditcinskim-sluchaem-

slova-klimkina-ob-ukrainizatcii-kryma 

  

 

Kościół hiszpański podejmie kroki w kierunku transparentności przeciwko 

pedofilii 

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/sociedad/2019/02/20/actualidad/1550681713_730297.html 

 

 

Amerykański oficer straży przybrzeżnej miał nadzieję, że „zabije każdą 

osobę na ziemi" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-47313724 

 

 

20. II 

Państwo Islamskie: Z ostatniej enklawy syryjskiej ewakuowano ludność 

cywilną 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-47313657
https://iz.ru/848397/2019-02-21/v-gosdume-nazvali-meditcinskim-sluchaem-slova-klimkina-ob-ukrainizatcii-kryma
https://iz.ru/848397/2019-02-21/v-gosdume-nazvali-meditcinskim-sluchaem-slova-klimkina-ob-ukrainizatcii-kryma
https://elpais.com/sociedad/2019/02/20/actualidad/1550681713_730297.html
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-47313724
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ONZ ostrzegło, że około 200 rodzin ciągle jest uwięzionych 

Z ostatniej wioski w Syrii, która wciąż jest w rekach ugrupowania Państwo 

Islamskie ewakuowano ludność cywilną 

W środę z miejscowości Baghuz w pobliżu granicy z Irakiem wyruszył konwój 

wiozący mężczyzn, kobiety i dzieci 

Wspierany przez Stany Zjednoczone sojusz Syrian Democratic Forces 

(Syryjskich Sił Demokratycznych) poinformował, że czeka zanim rozpocznie 

się ofensywa przeciwko bojownikom PI, którzy „okopali się" w środku miasta. 

Szacuje się, że na małym skrawku lądu znajduje się około 200 bojowników PI. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47306633 

 

ROSJA: W. Putin poradził Washingtonowi obliczyć szybkość rosyjskiej broni 

źródło: IZ 

https://iz.ru/847981/2019-02-20/putin-posovetoval-vashingtonu-poschitat-

skorost-rossiiskogo-oruzhiia 

  

 

Opublikowane kadry „bohaterskiego" zachowania P. Poroszenki na Majdanie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/847999/2019-02-20/opublikovany-kadry-geroicheskogo-

povedeniia-poroshenko-na-maidane 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47306633
https://iz.ru/847981/2019-02-20/putin-posovetoval-vashingtonu-poschitat-skorost-rossiiskogo-oruzhiia
https://iz.ru/847981/2019-02-20/putin-posovetoval-vashingtonu-poschitat-skorost-rossiiskogo-oruzhiia
https://iz.ru/847999/2019-02-20/opublikovany-kadry-geroicheskogo-povedeniia-poroshenko-na-maidane
https://iz.ru/847999/2019-02-20/opublikovany-kadry-geroicheskogo-povedeniia-poroshenko-na-maidane
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W. Putin próbuje odzyskać popularność poprzez decyzje ekonomiczne i groźby 

skierowane przeciwko USA 

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/internacional/2019/02/20/actualidad/1550662813_943894.ht

ml 

 

 

Tajemnica ukryta za „ojcem pszczół" z Etiopii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-africa-47298021/the-mystery-behind-

ethiopia-s-father-of-bees 

 

 

19.II 

WIELKA BRYTANIA: Test na sepsę może być teraz wykonany w ciągu kilku minut 

 

https://elpais.com/internacional/2019/02/20/actualidad/1550662813_943894.html
https://elpais.com/internacional/2019/02/20/actualidad/1550662813_943894.html
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-47298021/the-mystery-behind-ethiopia-s-father-of-bees
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-47298021/the-mystery-behind-ethiopia-s-father-of-bees
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Urządzenie przy pomocy, którego można przeprowadzić test 

 

Urządzenie, które było testowane w laboratorium może odczytać wynik badania 

w ciągu dwóch i pół minuty podaje Biosensors and Bioelectronics journal. 

Diagnoza zakażania sepsą jest złożonym procesem. 

UK Sepsis Trust informuje, że zainteresowaniem przyjmuje nowe metody 

diagnostyczne, ale dodaje, że jak dotąd żaden test nie był doskonały. 

Szacuje się, że 52 000 ludzi w Wielkiej Brytanii umiera co roku na sepsę, 

która jest skutkiem infekcji po której doszło do komplikacji. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/health-47279072 

 

 

 

Londyn oficjalnie ogłosił notę protestacyjną w związku z incydentem, w 

którym brał udział okręt hiszpańskiej marynarki wojennej Tornado 

źródło: LE PAIS 

https://elpais.com/politica/2019/02/19/actualidad/1550570565_678592.html 

 

 

https://www.bbc.co.uk/news/health-47279072
https://elpais.com/politica/2019/02/19/actualidad/1550570565_678592.html
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WIELKA BRYTANIA: Chuka Umunna informuje, że więcej posłów może opuścić 

Partię Pracy i podobnie jak kilku Torysów przyłączyć się do nowego 

ugrupowania 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47282330 

  

 

 

P. Poroszenko podpisał prawo o ustanowieni kursu Ukrainy na wstąpienia do 

UE i NATO  

źródło: IZ 

https://iz.ru/847489/2019-02-19/poroshenko-podpisal-opredeliaiushchii-kurs-

strany-zakon 

  

 

Koncern Honda potwierdza, że zamknie swoją fabrykę w Swindon w Wielkiej 

Brytanii 

źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/business-47287386 

 

 

18. II 

WIELKA BRYTANIA: Siedmioro posłów opuszcza Partię Pracy w proteście 

przeciwko przewodnictwie Jeremy Corbyna 

 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47282330
https://iz.ru/847489/2019-02-19/poroshenko-podpisal-opredeliaiushchii-kurs-strany-zakon
https://iz.ru/847489/2019-02-19/poroshenko-podpisal-opredeliaiushchii-kurs-strany-zakon
https://www.bbc.co.uk/news/business-47287386
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Siedmioro posłów odeszło z partii aby założyć Grupę Niezależną 

Siedmioro parlamentarzystów odeszło z partii aby zaprotestować przeciwko 

podejścia J. Corbyna do sprawy Brexitu i jego antysemityzmowi. 

Należą do nich: Chuka Umunna, Luciana Berger, Chris Leslie, Angela Smith, 

Mike Gapes, Gavin Shuker i Ann Coffey  

Luciana Berger powiedział, że Partia Pracy stała się instytucjonalnie 

antysemicka i ona sama czuje się „zażenowana i zawstydzona" aby w niej 

pozostać. 

J. Corbym powiedział, że jest „zawiedziony" że posłowie czują się niezdolni 

do dalszej pracy w w ramach partii, która „zainspirowała miliony ludzi" w 

czasie wyborów w 2017 roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47278902 

 

 

 

 

 

Unia Europejska wyraziła zgodę na nałożenie sankcji przeciwko ośmiu 

Rosjanom 

źródło: IZ 

https://iz.ru/846936/2019-02-18/es-dal-predvaritelnoe-soglasie-na-sanktcii-

protiv-vosmi-rossiian 

  

 

 

Skandal w związku z magazynem Der Spiegel - Claas Relotius edytor 

prestiżowego tygodnika okazał się być oszustem 

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/elpais/2019/02/12/eps/1549973689_120344.html 

  

 

 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47278902
https://iz.ru/846936/2019-02-18/es-dal-predvaritelnoe-soglasie-na-sanktcii-protiv-vosmi-rossiian
https://iz.ru/846936/2019-02-18/es-dal-predvaritelnoe-soglasie-na-sanktcii-protiv-vosmi-rossiian
https://elpais.com/elpais/2019/02/12/eps/1549973689_120344.html
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Facebook potrzebuje bardziej ścisłych regulacji oraz wymaga silnej i 

szybkiej reakcji potrzebnej w celu zakończenia dezinformowania, do którego 

dochodzi na tej platformie - powiedział jeden z brytyjskich posłów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/technology-47255380 

 

 

17. II 

FRANCJA: Protest źółtych kamizelek - E. Macron potępia antysemicki atak 

 

 

Dziesiątki tysięcy ludzi wzięły udział w antyrządowych protestach w 

niedzielę 

Prezydent Francji Emmanuel Macron potępił antysemicką napaść żółtych 

kamizelek skierowaną przeciwko znanemu intelektualiście w Paryżu 

Policja wkroczyła w celu ochrony filozofa Alaina Finkielkrauta po tym jak 

obrzucono go wyzwiskami i antyżydowskimi drwinami w stolicy kraju. 

Prezydent E. Macron powiedział, że „całkowicie zanegowano" to co kiedyś 

uczyniło Francję wielką i nie będzie to tolerowane. W niedzielę w 

antyrządowych protestach wzięły udział dziesiątki tysięcy ludzi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-47268651 

https://www.bbc.co.uk/news/technology-47255380
https://www.bbc.com/news/world-europe-47268651
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D. Trump mówi krajom europejskim aby przejąć i osądzić ponad 800 bojowników 

Państwa Islamskiego schwytanych podczas finalnej bitwy przeciwko temu 

ugrupowaniu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47269887 

Panna młoda z Państwa Islamskiego Shamima Begum urodziła chłopca 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-47270857 

 

 

16. II 

Kryzys w Wenezueli: Amerykańskie samoloty z pomocą przybywają do Kolumbii 

 

 

Pierwszy z kilku amerykańskich samolotów transportowych z pomocą 

humanitarną przybył do miasta Cucuta niedaleko granicy Kolumbii z Wenezuelą 

Pomoc przybywa w związku z prośbą przywódcy opozycji Wenezueli Juan Guaidó, 

który ogłosił się tymczasowym prezydentem w ubiegłym miesiącu. Zdaniem 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47269887
https://www.bbc.com/news/uk-47270857
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prezydenta Nicolása Maduro pomoc jest częścią spisku amerykańskiego aby 

przygotować inwazję na Wenezuelę. J. Guaidó poinformował, że 23 lutego 600 

000 wenezuelskich wolontariuszy przetransportuje paczki z pomocą przez 

granicę. „Zmobilizujemy się poza i na granicy naszego państwa"  J. Guaidó 

wysłał w niedzielę wiadomość na Tweeterze. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47268039 

 

 

 

Były amerykański kardynał Theodore McCarrick  został suspendowany na skutek 

oskarżeń o molestowanie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47264130 

 

 

Bruno Ganz, który zagrał Hitlera w filmie pt. „Upadek" zmarł w wieku 77 lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-47264709 

 

 

British Petrol: Zakaz używania plastiku „może mieć niezamierzone 

konsekwencje" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-47255249 

 

15.II 

Brexit: Strategia T. May nie zmieniła się pomimo tego, że Torysi obawiają 

się przegranej 

 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47268039
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47264130
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-47264709
https://www.bbc.com/news/science-environment-47255249
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Theresa May trzyma się swojej taktyki w sprawie Brexitu pomimo tego, że jej 

partia sprzeciwia się na skutek ostatniej klęski podczas głosowania w 

parlamencie nad przyjęciem poprawek 

Posłowie odrzucili jej zmiany stosunkiem głosów 302 do 258 przy czym 66 

Torysów wstrzymało się co miało skutek jako określenie ich ruchu jako 

„zdradę" przez jednego z ministrów 

Steve Baker jeden z posłów tylniej ławy poselskiej należący do  European 

Research Group, który sprzeciwia się plano pani premier nazwał sytuację 

„burzą w szklance wody". 

Posłowie w ciągu kilku dni wrócą do Brukseli po tym jak minister ds. 

Brexitu spotkał się w piętek z ambasadorami w Londynie. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47251134 

  

 

 

HISZPANIA: Pedro Sanchez zapowiada wybory powszechne na 28 kwietnia 

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/politica/2019/02/15/actualidad/1550216540_890788.html 

  

 

A. Łukaszenko wypowiedział się o niezmiennej suwerenności Rosji i Białorusi 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47251134
https://elpais.com/politica/2019/02/15/actualidad/1550216540_890788.html
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źródło: IZ 

https://iz.ru/846136/2019-02-15/lukashenko-zaiavil-o-nepokolebimosti-

suvereniteta-rossii-i-belorussii 

  

 

 

WIELKA BRYTANIA: Royal Bank of Scotland ostrzega w sprawie Brexitu podczas 

gdy zyski ulegają podwojeniu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/business-47250174 

 

 

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

14.II 

Posłowie głosują nad strategią T. May w sprawie Brexitu 

 

 

Posłowie głosują czy poprzeć strategię rządu w sprawie Brexitu 

https://iz.ru/846136/2019-02-15/lukashenko-zaiavil-o-nepokolebimosti-suvereniteta-rossii-i-belorussii
https://iz.ru/846136/2019-02-15/lukashenko-zaiavil-o-nepokolebimosti-suvereniteta-rossii-i-belorussii
https://www.bbc.co.uk/news/business-47250174
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Odrzucono wezwanie Partii Pracy w sprawie kolejnego głosowania nad 

wycofaniem porozumienia do 27 lutego stosunkiem głosów 322 do 306 

Parlament odrzucił również wezwanie partii SNP aby opóźnić Brexit o co 

najmniej 3 miesiące stosunkiem głosów 315 do 93 

Konserwatystka Anna Soubry wycofała swoja poprawkę dotyczącą publikacji 

oficjalnego dokumentu w sprawie skutków Brexitu bez porozumienia z UE 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47231597 

 

 

 

 

 

ROSJA: Dążenie amerykańskich parlamentarzystów aby wprowadzić przeciwko 

Rosji następne sankcje skierowane jest na to, aby wyprzeć rosyjskie spółki 

z rynku i oczyścić tam miejsce do spółek amerykańskich i ich  produkcji, 

oświadczył oficjalny przedstawiciel Kremla Dmitrij Pieskow 

źródło: IZ 

https://iz.ru/845648/2019-02-14/v-kremle-sravnili-antirossiiskie-sanktcii-

ssha-s-reketom 

  

 

 

HISZPANIA: Trybunał zezwolił obrońcom mówić po katalońsku, ale z 

konsekutywnym tłumaczeniem 

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/politica/2019/02/14/actualidad/1550138047_517180.html 

 

 

W Kremlu odpowiedziano na relację na temat rzekomej inscenizacji ataku 

chemicznego w Syrii 

źródło: IZ 

https://iz.ru/845609/2019-02-14/v-kremle-otvetili-na-soobshcheniia-ob-

instcenirovke-khimataki-v-sirii 

 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47231597
https://iz.ru/845648/2019-02-14/v-kremle-sravnili-antirossiiskie-sanktcii-ssha-s-reketom
https://iz.ru/845648/2019-02-14/v-kremle-sravnili-antirossiiskie-sanktcii-ssha-s-reketom
https://elpais.com/politica/2019/02/14/actualidad/1550138047_517180.html
https://iz.ru/845609/2019-02-14/v-kremle-otvetili-na-soobshcheniia-ob-instcenirovke-khimataki-v-sirii
https://iz.ru/845609/2019-02-14/v-kremle-otvetili-na-soobshcheniia-ob-instcenirovke-khimataki-v-sirii
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Przestępstwa przy użyciu noża w Londynie: „Nie wiem ile ludzi zaatakowałem 

nożem" 

źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/newsbeat-47211971 

 

 

13.II 

MALEZJA: Zanieczyszczenie plastikiem - Miasto pokryte 17 000 ton śmieci 

 

 

Miasto Jenjarom stało się synonimem odpadów plastikowych 

 

Malezja stała się jednym z największych światowych importerów plastiku 

przyjmując odpady, których nie chce świat. Ale jedno małe miasto płaci za 

to wysoką cenę i jest teraz pokryte 17 000 ton odpadów 

Wszystko zaczęło się ubiegłego lata. Każdej nocy kiedy mijała północ Daniel 

Tay wiedział co się stanie. Mogł zamknąć drzwi i okna i czekać na 

nieuniknione. Wkrótce jego pokój pokrył się gryzącym dymem jakby paliła się 

guma. Kiedy kaszlał jego płuca się napinały. W ciągu kilku miesięcy dziwny 

https://www.bbc.co.uk/news/newsbeat-47211971
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zapach powracał co noc. Pewnego razu znalazł źródło - nielegalne zajmujące 

się recyklingiem w tajemnicy paliły plastik. W tym momencie nie wiedział, 

że w 2017 roku Chiny zakazały importu odpadów plastikowych zza granicy. Ale 

nie mając gdzie go transportować teraz większość plastiku głównie z 

Wielkiej Brytanii Stanów Zjednoczonych i Japonii zaczęła trafiać do 

Malezji. Idealną lokalizacją okazało się miasto Jenjarom ze względu na 

bliskość do Port Klang - największego malezyjskiego portu. tylko od 

stycznia do lipca 2017 roku około 754 000 tony plastiku zostały 

zaimportowane do Malezji.   

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-46518747 

  

 

 

 

Stany Zjednoczone planują zwiększyć swoją militarną obecność w Polsce 

źródło: IZ 

https://iz.ru/845184/2019-02-13/ssha-planiruiut-rasshirit-voennoe-

prisutstvie-v-polshe 

  

 

 

ROSJA: Na Kremlu uznano, że powszechnie panuje fobia polegająca na tym, że 

oskarżą się Rosją o ingerencję w wybory na całym świecie  

źródło: IZ 

https://iz.ru/845152/2019-02-13/v-kremle-sochli-fobiei-obvineniia-vo-

vmeshatelstve-rossii-v-vybory-po-vsemu-miru 

  

 

 

HISZPANIA: Niezależni posłowie odrzucają budżet 

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/politica/2019/02/13/actualidad/1550046020_600190.html 

 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-46518747
https://iz.ru/845184/2019-02-13/ssha-planiruiut-rasshirit-voennoe-prisutstvie-v-polshe
https://iz.ru/845184/2019-02-13/ssha-planiruiut-rasshirit-voennoe-prisutstvie-v-polshe
https://iz.ru/845152/2019-02-13/v-kremle-sochli-fobiei-obvineniia-vo-vmeshatelstve-rossii-v-vybory-po-vsemu-miru
https://iz.ru/845152/2019-02-13/v-kremle-sochli-fobiei-obvineniia-vo-vmeshatelstve-rossii-v-vybory-po-vsemu-miru
https://elpais.com/politica/2019/02/13/actualidad/1550046020_600190.html
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12. II 

Brexit: Theresa May obiecuje konstruktywne głosowanie po kolejnych 

rozmowach z UE 

 

Posłom zostało 27 dni roboczych do Brexitu 

 

T. May obiecała posłom ostateczne decydujące głosowanie nad porozumieniem z 

UE ale nie wcześniej zanim nie uzgodni kwestii dotyczącej granicy z 

Irlandią 

Premier powiedziała, że potrzebuje „trochę czasu" aby uzyskać zgodę na 

zmiany, których chcą posłowie w kwestii umowy z UE 

Obiecała, że poinformuje o nowych ustaleniach ponownie 26 lutego jeśli nie 

uzyska do tego czasu nowego porozumienia. Jeremy Corbyn oskarżył ją o „grę 

na zwłokę" polegającą  na wysiłkach zmierzających do szantażowania posłów, 

aby Ci poparli jej porozumienie. 

Wilka Brytania ma opuścić UE 29 marca z porozumieniem albo bez 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47206286 

 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47206286
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HISZPAŃSKA KATALONIA: Prawnicy uruchamiają polityczną ofensywę 

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/politica/2019/02/12/actualidad/1549951060_367114.html 

  

 

 

W Finlandii uznano potrzebę utrzymania członkostwa Rosji w Radzie Europy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/844748/2019-02-12/v-finliandii-zaiavili-o-neobkhodimosti-

sokhraneniia-chlenstva-rossii-v-se 

  

 

 

ROSJA: S. Lawrow nazwał uchwałę USA w związku z Wenezuelą jako osłoną dla 

interwencji zbrojnej 

źródło: IZ 

https://iz.ru/844759/2019-02-12/lavrov-nazval-rezoliutciiu-ssha-po-

venesuele-prikrytiem-dlia-voennogo-vtorzheniia 

  

 

 

W jaki sposób handlarze kobietami używają czarnej magii aby zmusić 

emigrantki do prostytucji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/av/world-europe-47203000/how-sex-traffickers-

use-black-magic-to-force-migrants-into-prostitution 

 

 

https://elpais.com/politica/2019/02/12/actualidad/1549951060_367114.html
https://iz.ru/844748/2019-02-12/v-finliandii-zaiavili-o-neobkhodimosti-sokhraneniia-chlenstva-rossii-v-se
https://iz.ru/844748/2019-02-12/v-finliandii-zaiavili-o-neobkhodimosti-sokhraneniia-chlenstva-rossii-v-se
https://iz.ru/844759/2019-02-12/lavrov-nazval-rezoliutciiu-ssha-po-venesuele-prikrytiem-dlia-voennogo-vtorzheniia
https://iz.ru/844759/2019-02-12/lavrov-nazval-rezoliutciiu-ssha-po-venesuele-prikrytiem-dlia-voennogo-vtorzheniia
https://www.bbc.co.uk/news/av/world-europe-47203000/how-sex-traffickers-use-black-magic-to-force-migrants-into-prostitution
https://www.bbc.co.uk/news/av/world-europe-47203000/how-sex-traffickers-use-black-magic-to-force-migrants-into-prostitution
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11.II 

Baftas 2019: Sześć rzeczy, których nauczyliśmy się po przyznaniu nagród 

filmowych 

 

 

Alfonso Cuaron napisał scenariusz i wyreżyserował film pt. „Roma", który 

wygrał w kategorii najlepszy film 

Faworyci mogli być faworytami ale to film pt. „Roma" zdobył największą 

nagrodę podczas nocnej uroczystości wręczenia nagród Bafta 

Czarno-biały, trwający dwie i pół godziny film z napisami nie był 

faworytem. Większość widzów obejrzała film na Netflix-ie a jego niedzielny 

sukces jest pierwszym dla tego serwisu, który dystrybuuje filmy przy 

wykorzystaniu technologii strumieniowej. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-47193142 

 

 

 

 

MSZ FR nazwało żądania UE w sprawie Iranu dogadzaniem Stanom Zjednoczonym 

źródło: IZ 

https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-47193142
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https://iz.ru/844349/2019-02-11/mid-rf-nazval-trebovaniia-es-k-iranu-

stremleniem-ugodit-ssha 

  

 

 

 

Prezydent Katalonii Quim Torra wzywa do renegocjacji ustaleń budżetowych i 

nalega w sprawie przeprowadzenia rozmów o samostanowieniu  

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/ccaa/2019/02/11/catalunya/1549872399_950334.html 

  

 

 

 

 

W wyniku zderzenia samochodów po policyjnym pościgu na londyńskiej drodze 

A40 dwie osoby poniosły śmierć 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-47194056 

 

 

10.II 

Hiszpańska Katalonia: W Madrycie doszło do masowych protestów 

 

https://iz.ru/844349/2019-02-11/mid-rf-nazval-trebovaniia-es-k-iranu-stremleniem-ugodit-ssha
https://iz.ru/844349/2019-02-11/mid-rf-nazval-trebovaniia-es-k-iranu-stremleniem-ugodit-ssha
https://elpais.com/ccaa/2019/02/11/catalunya/1549872399_950334.html
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-47194056
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Skrajnie prawicowa partia Vox uczestniczy również w proteście - pojawił się 

również jej przewodniczący Santiago Abascal 

Zwolennicy hiszpańskich konserwatystów oraz partii prawicowych protestowali 

w Madrycie przeciwko planom rządu, który chce wznowić rozmowy z 

katalońskimi separatystami 

Centroprawicowa partia Popular Party (PP) oraz Ciudadanos (Citizens) 

informuje że zgodnie  z planem premiera ma dojść do mediacji w kwestii 

popełnionej przez zwolenników odłączenia Katalonii zdrady. Separatyści 

odrzucili ofertę - opowiadają się za nowym głosowaniem w sprawie 

niepodległości. Podobnie jak prawica rządzący socjaliści również opowiadają 

się przeciwko niepodległości Katalonii. Skrajnie prawicowe ugrupowania w 

tym partię Vox występują pod hasłem: „Dla zjednoczonej Hiszpanii. 

Zagłosujmy teraz!". Protestujący pojawili się w Madrycie na Colon Square 

oraz pobliskich ulicach. Zdaniem policji wszystkich uczestników było 45 

000. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-47190135 

 

 

 

 

 

Brexit: Posłowie Wielkiej Brytanii będą mieli kolejną szansę na głosowanie 

w sprawie opuszczenia UE nawet jeśli T. May nie będzie w stanie do tego 

czasu wynegocjować nowego porozumienia 

https://www.bbc.com/news/world-europe-47190135
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-47187491 

 

 

 

 

Chińskie media opublikowały materiał wideo na którym widać ujgurskiego 

muzyka Abdurehim Heyit o który mówiono, że umarł w obozie internowania 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-47191952 

 

 

9.II  

Kryzys w Wenezueli: J. Guaidó obiecuje otworzyć korytarze dla pomocy 

humanitarnej przy pomocy wolontariuszy 

 

J. Guaidó ogłosił się tymczasowym prezydentem i został uznany przez UE, USA 

oraz inne kraje 

Przywódca opozycji Juan  Guaidó obiecał otworzyć korytarze z pomocą 

humanitarną dla kraju wbrew decyzji rządu 

https://www.bbc.com/news/uk-47187491
https://www.bbc.com/news/world-asia-47191952
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J. Guaidó , który ogłosił się tymczasowym prezydentem wezwał wolontariuszy 

aby pomogli mu z dystrybucją żywności i powiedział, że jego plan będzie 

gotowy w przyszłym tygodniu. Na materiale filmowym widać żołnierzy, którzy 

blokują kluczowy most na granicy z Columbią. Rząd oficjalnie nazwał pomoc 

„koniem trojańskim" i poinformował, że kraj ma obowiązek bronić swoich 

granic 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47184755 

 

 

Atak w Tunezji: Sprawcy  ataku na muzeum oraz ośrodek wczasowy nad morzem w 

2015 roku zostali skazani 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-47183027 

 

FRANCJA: Podczas zamieszek jeden z protestujących należących do ruchu 

„żółtych kamizelek" na skutek wybuchu granatu stracił dłoń 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-47185279 

 

 

 

Niespotykane od dawna opady deszczu doprowadziły do katastroficznych 

powodzi w Chile 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-47183451/extreme-rainfall-has-led-to-

deadly-floods-in-northern-chile 

 

 

8.II  

Kryzys w Wenezueli: System zdrowia jest w stanie upadku 

 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47184755
https://www.bbc.com/news/world-africa-47183027
https://www.bbc.com/news/world-europe-47185279
https://www.bbc.com/news/av/world-47183451/extreme-rainfall-has-led-to-deadly-floods-in-northern-chile
https://www.bbc.com/news/av/world-47183451/extreme-rainfall-has-led-to-deadly-floods-in-northern-chile
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Prezydent Nicolas Maduro obiecał Wenezuelczykom bezpłatne leczenia dla 

wszystkich ale obecnie szpitale mogą zaoferować jedynie łóżka i nieco 

więcej 

 

Personel szpitali  i rodziny pacjentów  mówią, że system opieki medycznej 

jest zniszczony i zaniedbany przez rząd przez ponad pięć ostatnich lat. 

 

Teraz rzadko jest bieżąca woda i nie ma wystarczającej ilości leków 

informuje Orla Guerin z BBC 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-47160760/venezuela-crisis-

a-health-system-in-a-state-of-collapse 

  

 

 

WENEZUELA: Część mieszkańców kraju organizuje się aby do końca bronić 

systemu po Hugo Chavezie 

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/internacional/2019/02/07/america/1549576689_267228.html 

 

 

W senacie Stanów Zjednoczonych rozpatrzą rezolucję przeciwko budowie 

gazociągu "Nord stream 2" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/843421/2019-02-08/v-senate-ssha-rassmotriat-rezoliutciiu-

protiv-severnogo-potoka-2 

 

 

 

W wyniku pożaru ogień ogarnął sypialnię w ośrodku treningowym dla młodzieży 

- jednym z największych klubów piłkarskich w Brazylii w wyniku czego 

zginęło 10 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47170055 

 

https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-47160760/venezuela-crisis-a-health-system-in-a-state-of-collapse
https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-47160760/venezuela-crisis-a-health-system-in-a-state-of-collapse
https://elpais.com/internacional/2019/02/07/america/1549576689_267228.html
https://iz.ru/843421/2019-02-08/v-senate-ssha-rassmotriat-rezoliutciiu-protiv-severnogo-potoka-2
https://iz.ru/843421/2019-02-08/v-senate-ssha-rassmotriat-rezoliutciiu-protiv-severnogo-potoka-2
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47170055
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1 luty (piątek)  –  7 luty (czwartek) 2019 

7.II  

Brexit: T. May mówi, że  może zawrzeć umowę z wiążącymi zmianami 

 

J. Corbyn wysunął pięć żądań w tym unii Wielkiej Brytanii w kwestii 

kontroli celnej 

T. May poinformował liderów UE, że może przeforsować umowę Brexitu przez 

parlament jeżeli oni dadzą jej możliwość podejmowania wiążących zmian 

Brytyjska premier - która również obiecała doprowadzić do Brexitu „zgodnie 

z planem" przemawiała po serii spotkań z głównymi liderami UE w Brukseli. 

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ponownie wykluczył 

możliwość wprowadzenia zmian, które są intencja T. May. 

Obie strony jednak zgodziły się na dalsze rozmowy aby przerwać istniejący 

impas 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47152035 

 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47152035
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Środki masowego przekazu dowiedziały się o planach Francji aby przeszkodzić 

w budowie  "Nord stream 2" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/842959/2019-02-07/smi-uznali-o-planakh-frantcii-pomeshat-

severnomu-potoku-2 

 

ROSJA: S. Ryabkov przywitał inicjatywę USA w sprawie zawarcia nowej umowy o 

redukcji rakiet krótkiego i średniego zasięgu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/842924/2019-02-07/riabkov-privetstvoval-predlozhenie-ssha-o-

zakliuchenii-novogo-dogovora-po-rsmd 

 

Rosja wznowi po 60 latach śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci dziewięciu 

wspinaczy w górach Uralu  

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/internacional/2019/02/04/mundo_global/1549284687_118121.

html 

 

6.II 

D. Trump zapowiedział zorganizowanie drugiego szczytu z udziałem Korei 

Północnej 

 

https://iz.ru/842959/2019-02-07/smi-uznali-o-planakh-frantcii-pomeshat-severnomu-potoku-2
https://iz.ru/842959/2019-02-07/smi-uznali-o-planakh-frantcii-pomeshat-severnomu-potoku-2
https://iz.ru/842924/2019-02-07/riabkov-privetstvoval-predlozhenie-ssha-o-zakliuchenii-novogo-dogovora-po-rsmd
https://iz.ru/842924/2019-02-07/riabkov-privetstvoval-predlozhenie-ssha-o-zakliuchenii-novogo-dogovora-po-rsmd
https://elpais.com/internacional/2019/02/04/mundo_global/1549284687_118121.html
https://elpais.com/internacional/2019/02/04/mundo_global/1549284687_118121.html
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Prezydent Stanów Zjednoczonych D. Trump zapowiedział, że w tym miesiącu 

odbędzie drugie spotkania poświęcone broni jądrowej z przywódcą Korei 

Północnej  

W swoim wystąpieniu do narodu pt. „Wybierzmy Wielkość" obiecał jeszcze raz, 

że wybuduje mur na granicy z Meksykiem. Apelując o polityczną jedność 

republikański prezydent powiedział, że „niepoważne śledztwa wewnątrz 

partii" mogą zniszczyć amerykański dobrobyt. W odpowiedzi Demokraci 

oskarżyli prezydenta, że ten  porzucił amerykańskie wartości 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-47139969 

 

 

D. Trump występuje przeciwko emigrantom: „Zbuduję mur" 

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/internacional/2019/02/05/estados_unidos/1549402565_96529

4.html 

  

 

 

Federalna służba antymonopolowa opracowała projekt ustawy, zgodnie z którą 

w Rosji zostanie zabroniona sprzedaż gadżetów (smartfonów i notebooków) bez 

rosyjskiego oprogramowania 

źródło: IZ 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-47139969
https://elpais.com/internacional/2019/02/05/estados_unidos/1549402565_965294.html
https://elpais.com/internacional/2019/02/05/estados_unidos/1549402565_965294.html
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https://iz.ru/842534/2019-02-06/v-rossii-zadumali-zapretit-prodavat-

gadzhety-bez-otechestvennogo-po 

 

 

 

 

W tym roku ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się bez oficjalnego 

gospodarza - po raz pierwszy od 30 lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-47139123 

 

 

5.II 

Brexit: Premier informuje, że kwestia granicy z Irlandią (backstop) nie 

będzie usunięta z porozumienia 

 

Posłowie będą dyskutować drugi dzień w sprawie kwestii granicy z Irlandią 

(backstop) 

https://iz.ru/842534/2019-02-06/v-rossii-zadumali-zapretit-prodavat-gadzhety-bez-otechestvennogo-po
https://iz.ru/842534/2019-02-06/v-rossii-zadumali-zapretit-prodavat-gadzhety-bez-otechestvennogo-po
https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-47139123
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Theresa May poinformowała, że chce zmian w sprawie kontrowersyjnej granicy 

z Irlandią (tzw. backstop) ale wyjaśniła, że nie zamierza wyłączyć tej 

kwestii z porozumienia w sprawie Brexitu. 

W swoim wystąpieniu w Belfaście premier podkreśliła swoje „nieugięte" 

stanowisko w sprawie uniknięcia tzw. „twardej granicy" po wyjściu Wielkiej 

Brytanii z UE. 

Jednak Downing Street informuje, że rząd wciąż rozważa inne rozwiązania. 

Backstop jest zabezpieczeniem polityki, w której uniknie się „za wszelką 

cenę" twardej granicy pomiędzy  Irlandią Północną a Republiką Irlandii po 

Brexicie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-47123078 

  

 

N. Maduro zapowiedział duże straty w ludziach jeśli USA wtargnie do 

Wenezueli 

źródło: IZ 

https://iz.ru/842132/2019-02-05/maduro-zaiavil-o-bolshikh-poteriakh-dlia-

ssha-v-sluchae-vtorzheniia-v-venesuelu 

 

 

 

ROSJA: Demograf J. Kropnov poparł ideę wprowadzenia lekcji ojcostwa 

źródło: IZ 

https://iz.ru/842117/2019-02-05/demograf-podderzhal-ideiu-vvesti-uroki-

ottcovstva-v-rossii 

 

 

Zawieszeni studenci za czat w którym sugerowali gwałt „nie wrócą" na 

uczelnię 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-47124483 

 

 

HMW ujawnia listę sklepów, które zostaną zamknięte 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-47123078
https://iz.ru/842132/2019-02-05/maduro-zaiavil-o-bolshikh-poteriakh-dlia-ssha-v-sluchae-vtorzheniia-v-venesuelu
https://iz.ru/842132/2019-02-05/maduro-zaiavil-o-bolshikh-poteriakh-dlia-ssha-v-sluchae-vtorzheniia-v-venesuelu
https://iz.ru/842117/2019-02-05/demograf-podderzhal-ideiu-vvesti-uroki-ottcovstva-v-rossii
https://iz.ru/842117/2019-02-05/demograf-podderzhal-ideiu-vvesti-uroki-ottcovstva-v-rossii
https://www.bbc.co.uk/news/uk-47124483
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źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/business-47127520 

  

 

 

Morze zmienia kolor 

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/elpais/2019/02/04/ciencia/1549264329_623997.html 

  

 

4.II  

Lawina we Włoszech zabiła brytyjskich i francuskich narciarzy 

 

Zespół ratowników alpejskich próbują przekopać głeboki snieg niedaleko 

Courmayeur  

Brytyjscy i francuscy narciarze są pośród osób, które zginęły w 

poniedziałek po zejściu lawiny w pobliżu włoskiego ośrodka Courmayeur 

W niedzielę po południu zgłoszono zaginięcie dwóch osób z Wielkiej Brytanii 

i dwóch z Francji po tym jak w regionie pojawiło się ryzyko zejścia lawin w 

tym rejonie 

https://www.bbc.co.uk/news/business-47127520
https://elpais.com/elpais/2019/02/04/ciencia/1549264329_623997.html
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W poniedziałek po długich poszukiwaniach znaleziono wszystkie cztery ciała 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-47116059 

  

 

Prezydent Hiszpanii P. Sanchez uznaje  Guaidó jako „prezydenta pełniącego 

obowiązki"  w Wenezueli który może ogłosić wybory  

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/internacional/2019/02/04/actualidad/1549266463_586494.ht

ml 

 

    

 

 

W MSZ FR określono  warunek dla wznowienia wpłat na Radę Europy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/841661/2019-02-04/v-mid-rf-nazvali-uslovie-dlia-

vozobnovleniia-vyplat-v-sovet-evropy 

  

 

 

 

Powodzie w Australii: w wodach zaobserwowano krokodyle 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-australia-47112044 

  

 

Które kraje jedzą najwięcej mięsa? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/health-47057341 

 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-47116059
https://elpais.com/internacional/2019/02/04/actualidad/1549266463_586494.html
https://elpais.com/internacional/2019/02/04/actualidad/1549266463_586494.html
https://iz.ru/841661/2019-02-04/v-mid-rf-nazvali-uslovie-dlia-vozobnovleniia-vyplat-v-sovet-evropy
https://iz.ru/841661/2019-02-04/v-mid-rf-nazvali-uslovie-dlia-vozobnovleniia-vyplat-v-sovet-evropy
https://www.bbc.co.uk/news/world-australia-47112044
https://www.bbc.co.uk/news/health-47057341
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3.II 

Kryzys w Wenezueli: Stany Zjednoczone wysyłają pomoc „na prośbę J. Guaido” 

 

Które kraje wyrażają poparcie dla N. Maduro a które dla J. Guaido 

 

Stany Zjednoczone informują, że wysyłają pomoc do dotkniętej kryzysem 

Wenezueli na prośbę J. Guaido przywódcy opozycji który ogłosił się 

tymczasowym prezydentem 
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W ubiegłym miesiącu J. Guaido uzyskał poparcie ze strony Stanów 

Zjednoczonych i innych krajów ale tym samym zainicjował walkę o władzę. 

Prezydent Wenezueli Nicolás Maduro  oskarżył go o przygotowywanie przewrotu 

i przygotowuje wsparcie ze strony międzynarodowych sprzymierzeńców. 

Odrzucił ofertę pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych jako pretekst do 

interwencji wojskowej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-47100658 

 

 

 

Fałszywe uniwersytety w USA: Indie są wzburzone po aresztowaniu studentów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47106199 

 

 

Władze w australijskim mieście Townsville  świadomie doprowadziły do 

zalania sąsiadujących terenów po tym jak rekordowe opady  spowodowały 

przepełnienie zapory 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47109380 

 

 

2.II 

Kryzys w Wenezueli: W Caracas odbywają się protesty przeciwników i 

zwolenników obecnego prezydenta 

 

https://www.bbc.com/news/world-australia-47100658
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47106199
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47109380
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J. Guido wezwał swoich zwolenników do kontynuowania protestów 

Tysiące protestujących zebrały się na ulicach Wenezueli w poparciu 

prezydenta N. Maduro oraz jego samozwańczego tymczasowego sukcesora Juana 

Guaido. 

J. Guaido powiedział, że ruch opozycyjny w kraju „będzie na ulicach". 

N. Maduro powiedział do swoich zwolenników, ze on jedynym prezydentem w 

Wenezueli. J. Guaido w ubiegłym miesiącu ogłosił się prezydentem i ma 

poparcie Stanów Zjednoczonych i kilku krajów latynoamerykańskich. Rosja i 

Chiny popierają prezydenta N. Maduro. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47101291 

 

WENEZUELA: N.Maduro opowiedział się za przeprowadzeniem przedterminowych 

wyborów parlamentarnych 

źródło: IZ 

https://iz.ru/841273/2019-02-02/maduro-vystupil-za-provedenie-dosrochnykh-

parlamentskikh-vyborov 

 

 

 

Rosja wycofała się z podpisanego w czasie zimnej wojny traktatu o 

nierozprzestrzenianiu rakiet krótkiego i średniego zasięgu po podobnej 

decyzji podjętej przez Stany Zjednoczone 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47101291
https://iz.ru/841273/2019-02-02/maduro-vystupil-za-provedenie-dosrochnykh-parlamentskikh-vyborov
https://iz.ru/841273/2019-02-02/maduro-vystupil-za-provedenie-dosrochnykh-parlamentskikh-vyborov
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-47101429 

 

 

1.II 

 

Amerykański wysłannik Stephen Biegun „ujawnia" północnokoreańskie 

zobowiązania w stosunku broni jądrowej 

 

Korea Północna przeprowadziła szereg prób jądrowych z rakietami dalekiego 

zasięgu w 2017 roku 

Korea Północna obiecała zniszczyć wszystkie swoje fabryki służące do 

wzbogacania uranu jak poinformował S. Biegun. Powiedział, że ta obietnica 

została dana Mike Pompeo amerykańskiemu sekretarzowi stanu podczas jego 

wizyty w Korei Północnej w październiku. 

Jednak Pyongyang nie potwierdził dania takiej obietnicy. S. Biegun 

powiedział także, że Korea Północna musi dostarczyć pełną listę swoich 

zakładów zanim jakiejkolwiek porozumienie zostanie zawarte. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-47082860 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-47101429
https://www.bbc.com/news/world-asia-47082860
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D. Trump żąda aby Hiszpania i UE zerwały dialog z N. Maduro 

źródło: EL PAIS 

https://elpais.com/internacional/2019/01/31/actualidad/1548964137_349657.ht

ml 

 

 

Caracas zapowiada ostry deficyt dostaw wenezuelskiej ropy naftowej do USA 

źródło: IZ 

https://iz.ru/840810/2019-02-01/karakas-predrek-ssha-ostryi-defitcit-

postavok-venesuelskoi-nefti 

  

 

 

D. Trump do New York Times: Rozmowy o murze były stratą czasu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47082865 

  

 

 

TSB notuje straty w wysokości 105 milionów funtów z powodu chaosu 

informatycznego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-47085474 

 

 

 

https://iz.ru/840810/2019-02-01/karakas-predrek-ssha-ostryi-defitcit-postavok-venesuelskoi-nefti
https://iz.ru/840810/2019-02-01/karakas-predrek-ssha-ostryi-defitcit-postavok-venesuelskoi-nefti
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47082865
https://www.bbc.com/news/business-47085474

