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     5 (74) 1-31.05.2019                                                            POLSKA - EUROPA - ŚWIAT - > KRONIKA WIADOMOŚCI 

W numerze: 

37    Współzałożyciel Wikileaks  Julian Assange został skazany  

36    N. Maduro ogłasza zwycięstwo nad „przewrotem"  

34    Wybory samorządowe w Wielkiej Brytanii 

34    Korea Północna testuje pociski „krótkiego zasięgu" 

33    Katastrofa samolotu Aeroflot: zginęło 41 Rosjan 

31    Zmiany klimatyczne: Naukowcy testują radykalne metody  

29    Atak w Pakistanie 

28    Atak na kościół w Burkina Faso: Zginęło sześć osób  

27    Julian Assange: Szwecja wznawia proces o gwałt 

24    USA: Alabama przegłosowała prawo zakazujące aborcji 

22    W DNR ustalono wykonawców zabójstwa A. Zacharczenki 

20    Rozmowy pomiędzy Partią Pracy a Torysami w sprawie Brexitu  

19    Wybory w Australii 

18    Wybory w Indiach 2019 

17    Eksplozja w Egipcie 

14    Wszczęto dochodzenie w sprawie wydarzeń w  C. Kerczeńskiej 
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14    Niki Lauda, legenda Austrii w Formule 1 zmarł w wieku 70 lat 

12    Plasterek bekonu dziennie „zwiększa ryzyko raka" 

13    Wybory do Parlamentu Europejskiego 

12    Kreml negatywnie przyjął ultimatum USA w sprawie Turcji  

11    Botswana znosi zakaz polowania na słonie 

29 maj (środa)  – 31 maj (piatek) 2019 

31.V 

Podejrzany  o zabójstwo skandynawskiej podróżniczki Marokańczyk przyznaje 

się do winy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-48471301 

 

 

USA: D. Tramp chce nałożyć cła na Meksyk 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48469408 

 

Premier Malezji ma wątpliwości w sprawie dochodzenia dotyczącego katastrofy 

samolotu MH17 

źródło: IZ 

https://iz.ru/883977/2019-05-31/premer-ministr-malaizii-usomnilsia-v-

itogakh-rassledovaniia-krusheniia-mh17 

 

 

10 filmów do oglądnięcia w czerwcu 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20190530-ten-films-to-watch-in-june 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-48471301
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48469408
https://iz.ru/883977/2019-05-31/premer-ministr-malaizii-usomnilsia-v-itogakh-rassledovaniia-krusheniia-mh17
https://iz.ru/883977/2019-05-31/premer-ministr-malaizii-usomnilsia-v-itogakh-rassledovaniia-krusheniia-mh17
http://www.bbc.com/culture/story/20190530-ten-films-to-watch-in-june
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30.V 

Węgierska łódź zatonęła na Dunaju: Zginęło siedmioro obywateli Korei 

Południowej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48454409 

 

 

USA: Po wydaniu oświadczenie R. Muellera więcej Demokratów opowiada się za 

impeachmentem prezydenta D. Trumpa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48454682 

 

 

Lekarz wypowiedział się  o niebezpieczeństwie związanym z piciem porannej 

kawy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/883594/2019-05-30/vrach-rasskazal-ob-opasnosti-utrennego-kofe 

 

 

 

 

Bardzo przetworzone jedzenie prowadzi do przedwczesnej śmierci 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-48446924 

 

 

29.V 

Zdaniem USA tankowce zostały zniszczone przy użyciu min irańskich 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48443454 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48454409
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48454682
https://iz.ru/883594/2019-05-30/vrach-rasskazal-ob-opasnosti-utrennego-kofe
https://www.bbc.com/news/health-48446924
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48443454
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Ukraina w 2019 roku wyda 40% budżetu na spłatę długu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/883177/2019-05-29/ukraina-v-2019-godu-potratit-40-biudzheta-

na-vyplaty-gosdolga 

 

Huawei: Umieszczenie koncernu na czarnej liści dotknie miliony konsumentów 

Źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-48441814 

  

 

 

Brexit: Boris Johnson ma się stawić przed sądem w związku z kłamstwem 

dotyczącym kosztów wyjście Wielkiej Brytanii z UE 

źródło" BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48445430 

  

 

 

Pierwsze pociągi zaczną jeździć po  moście Krymskim w kierunku Moskwy i 

Petersburga 

źródło: IZ 

https://iz.ru/883180/2019-05-29/pervye-poezda-poidut-po-krymskomu-mostu-v-

moskvu-i-peterburg 

  

 

Dietetyk podała sposoby na pozbycie się otyłości brzusznej 

źródło: IZ 

https://iz.ru/883187/2019-05-29/dietolog-raskryla-podvodnye-kamni-sposobov-

izbavleniia-ot-briushnogo-zhira 

 

https://iz.ru/883177/2019-05-29/ukraina-v-2019-godu-potratit-40-biudzheta-na-vyplaty-gosdolga
https://iz.ru/883177/2019-05-29/ukraina-v-2019-godu-potratit-40-biudzheta-na-vyplaty-gosdolga
https://www.bbc.com/news/business-48441814
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48445430
https://iz.ru/883180/2019-05-29/pervye-poezda-poidut-po-krymskomu-mostu-v-moskvu-i-peterburg
https://iz.ru/883180/2019-05-29/pervye-poezda-poidut-po-krymskomu-mostu-v-moskvu-i-peterburg
https://iz.ru/883187/2019-05-29/dietolog-raskryla-podvodnye-kamni-sposobov-izbavleniia-ot-briushnogo-zhira
https://iz.ru/883187/2019-05-29/dietolog-raskryla-podvodnye-kamni-sposobov-izbavleniia-ot-briushnogo-zhira
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22 maj (środa)  – 28 maj (wtorek) 2019 

28.V 

WIELKA BRYTANIA: Wyłoniono 10 kandydatów spośród Torysów do fotela premiera  

źródło: BBC 

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

 

Prezydent Austrii zdymisjonował rząd S. Kurca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/882782/2019-05-28/prezident-avstrii-otpravil-pravitelstvo-

kurtca-v-otstavku 

  

 

SERBIA: Prezydent kraju  A. Wuczicz oświadczył zatrzymanie Rosjanina w 

Kosowo 

źródło: IZ 

https://iz.ru/882736/2019-05-28/vuchich-zaiavil-o-zaderzhanii-rossiianina-

v-kosovo  

 

MYANMAR: Siedmioro młodych aktorów uwięziono w związku z wzieciem udziału w 

tradycyjnym festiwalu 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-48401921/myanmar-s-thangyat-jailed-

for-a-comedy-show 

 

 

Atak nożownika w Japonii: Jedną z dwóch ofiar zabitych w Kawasaki jest 

dziecko 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-48428695 

https://www.bbc.com/news/politics
https://iz.ru/882782/2019-05-28/prezident-avstrii-otpravil-pravitelstvo-kurtca-v-otstavku
https://iz.ru/882782/2019-05-28/prezident-avstrii-otpravil-pravitelstvo-kurtca-v-otstavku
https://iz.ru/882736/2019-05-28/vuchich-zaiavil-o-zaderzhanii-rossiianina-v-kosovo
https://iz.ru/882736/2019-05-28/vuchich-zaiavil-o-zaderzhanii-rossiianina-v-kosovo
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-48401921/myanmar-s-thangyat-jailed-for-a-comedy-show
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-48401921/myanmar-s-thangyat-jailed-for-a-comedy-show
https://www.bbc.com/news/world-asia-48428695
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Budżet UE: Kto najwięcej płaci a kto najwięcej dostaje? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-48256318 

 

27.V 

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz został usunięty ze stanowiska przez 

parlament kraju 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48422732 

 

ROSJA: Naukowcy oznajmili o rozpoczęciu się nowej epoki na Ziemi 

źródło: IZ  

https://iz.ru/882475/2019-05-27/uchenye-obiavili-o-nachale-novoi-epokhi-na-

zemle 

 

 

FRANCJA - LION: Policja aresztowała podejrzanych o atak bombowy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48420490 

 

 

 

Zwolennicy partii Brexit  oskarżyli BBC o brak obiektywizmu  w czasie 

relacjonowania wyborów do Parlament Europejskie, które zakończyły się w 

niedzielę, 26 maja. 

źródło: IZ  

https://iz.ru/882480/2019-05-27/bi-bi-si-obvinili-v-predvziatosti-pri-

osveshchenii-vyborov-v-evroparlament 

  

https://www.bbc.com/news/uk-politics-48256318
https://www.bbc.com/news/world-europe-48422732
https://iz.ru/882475/2019-05-27/uchenye-obiavili-o-nachale-novoi-epokhi-na-zemle
https://iz.ru/882475/2019-05-27/uchenye-obiavili-o-nachale-novoi-epokhi-na-zemle
https://www.bbc.com/news/world-europe-48420490
https://iz.ru/882480/2019-05-27/bi-bi-si-obvinili-v-predvziatosti-pri-osveshchenii-vyborov-v-evroparlament
https://iz.ru/882480/2019-05-27/bi-bi-si-obvinili-v-predvziatosti-pri-osveshchenii-vyborov-v-evroparlament
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Czy Rzymianie naprawdę podbili Szkocję? 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/travel/story/20190526-did-the-romans-really-reach-

scotland 

 

 

26.V 

 

Pochodzący z Francji członkowie Państwa Islamskiego skazani na śmierć w 

Iraku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48414670 

 

Rekordowa frekwencja podczas wyborów do Europarlamentu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/882224/2019-05-26/v-evroparlamente-rasskazali-o-rekordnoi-

iavke-na-vybory 

  

 

 

 

 

25.V 

STANY ZJEDNOCZONE: D. Trump zgodził się na sprzedaż broni wartej 8 

miliardów dolarów dla Arabii Saudyjskiej w związku z napiętą sytuacją 

dotyczącą Iranu 

http://www.bbc.com/travel/story/20190526-did-the-romans-really-reach-scotland
http://www.bbc.com/travel/story/20190526-did-the-romans-really-reach-scotland
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48414670
https://iz.ru/882224/2019-05-26/v-evroparlamente-rasskazali-o-rekordnoi-iavke-na-vybory
https://iz.ru/882224/2019-05-26/v-evroparlamente-rasskazali-o-rekordnoi-iavke-na-vybory
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48404923 

  

 

Rosja nakazała zwolnienie ukraińskich marynarzy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48409370 

  

 

 

WIELKA BRYTANIA- Sprawa przywództwa u Torysów: Doszło do spięcia pomiędzy 

rywalami w związku z popieraniem Brexitu bez umowy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-48403705 

 

 

24.V 

T. May odchodzi: Nowy premier obejmie stanowisku do końca lipca 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-48395905 

 

 

 

ROSJA: M. Zaharova zrównała odejście T. May do zmian miesięcy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/881557/2019-05-24/zakharova-sravnila-predstoiashchuiu-

otstavku-mei-so-smenoi-mesiatcev 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48404923
https://www.bbc.com/news/world-europe-48409370
https://www.bbc.com/news/uk-politics-48403705
https://www.bbc.com/news/uk-politics-48395905
https://iz.ru/881557/2019-05-24/zakharova-sravnila-predstoiashchuiu-otstavku-mei-so-smenoi-mesiatcev
https://iz.ru/881557/2019-05-24/zakharova-sravnila-predstoiashchuiu-otstavku-mei-so-smenoi-mesiatcev
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USA: Donald Trump domaga się większej władzy dla prokuratora generalnego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48393665 

 

 

 

Polska liczył na rekompensatę od Rosji w związku z brudną ropa naftową 

źródło: IZ 

https://iz.ru/881546/2019-05-24/polsha-nadeetsia-na-kompensatciiu-ot-

rossii-iz-za-griaznoi-nefti 

 

 

 

 

Zmiany klimatyczne: Odpowiedzi na najczęstsze pytania 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-48213808 

 

 

 

 

Lance Armstrong: Nie zmieniłbym nic w kwestii dopingu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/sport/cycling/48393491 

 

 

23.V 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48393665
https://iz.ru/881546/2019-05-24/polsha-nadeetsia-na-kompensatciiu-ot-rossii-iz-za-griaznoi-nefti
https://iz.ru/881546/2019-05-24/polsha-nadeetsia-na-kompensatciiu-ot-rossii-iz-za-griaznoi-nefti
https://www.bbc.com/news/science-environment-48213808
https://www.bbc.com/sport/cycling/48393491
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Wybory do PE 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48372665 

 

 

Brexit: Projekt wystąpienia z UE T. May nie będzie dyskutowany 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48374841 

  

 

ROSJA: NA Kremlu skomentowano zamiar A. Łukaszenki, aby kupować ropę w 

Kazachstanie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/881145/2019-05-23/v-kremle-prokommentirovali-namerenie-

lukashenko-pokupat-neft-u-kazakhstana 

  

 

 

ROSJA: Kreml zareagował na audycję BBC o W. Putinie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/881116/2019-05-23/kreml-otreagiroval-na-zapusk-bi-bi-si-shou-

s-putinym-vedushchim 

  

 

 

 

 

Botswana znosi zakaz polowania na słonie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-48374880 

  

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48372665
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48374841
https://iz.ru/881145/2019-05-23/v-kremle-prokommentirovali-namerenie-lukashenko-pokupat-neft-u-kazakhstana
https://iz.ru/881145/2019-05-23/v-kremle-prokommentirovali-namerenie-lukashenko-pokupat-neft-u-kazakhstana
https://iz.ru/881116/2019-05-23/kreml-otreagiroval-na-zapusk-bi-bi-si-shou-s-putinym-vedushchim
https://iz.ru/881116/2019-05-23/kreml-otreagiroval-na-zapusk-bi-bi-si-shou-s-putinym-vedushchim
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-48374880
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Eurowizja 2019: Wynik uzyskany przez brytyjskiego wokalistę został obniżony 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-48375560 

 

 

22.V 

Kierowca Ubera z Wirginii był zbrodniarzem wojennym z Somali 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-48359092 

  

 

 

ROSJA: Kreml negatywnie przyjął ultimatum USA w sprawie Turcji i systemach 

rakietowych C - 400 

źródło: IZ 

https://iz.ru/880703/2019-05-22/kreml-negativno-vosprinial-ultimatum-ssha-

k-turtcii-po-s-400 

  

 

WIELKA BRYTANIA: W związku z likwidacją British Steel jest zagrożonych 5000 

miejsc pracy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/business-48365241 

  

 

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-48375560
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-48359092
https://iz.ru/880703/2019-05-22/kreml-negativno-vosprinial-ultimatum-ssha-k-turtcii-po-s-400
https://iz.ru/880703/2019-05-22/kreml-negativno-vosprinial-ultimatum-ssha-k-turtcii-po-s-400
https://www.bbc.co.uk/news/business-48365241
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https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/2VFlVhYLZYLmWLd8C1MdHz2/european-

elections-katya-adler-q-a 

 

 

 

15 maj (środa)  – 21 maj (wtorek) 2019 

21.V 

WIELKA BRYTANIA: British Steel powinna zostać znacjonalizowana uważa Partia 

Pracy 

 

https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/2VFlVhYLZYLmWLd8C1MdHz2/european-elections-katya-adler-q-a
https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/2VFlVhYLZYLmWLd8C1MdHz2/european-elections-katya-adler-q-a
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British Steel znajduje się w Scunthorpe w hrabstwie Lincolnshire 

Przywódca partii Jeremy Corbyn powiedział, że upadek British Steel może 

mieć „niszczący wpływ" na Scunthorpe. 

Partia Pracy przekonuje rząd aby znacjonalizować British Steel aby zachować 

miejsca pracy. British Steel jest na skraju upadłości próbując lobbować za 

wsparciem rządowym, informują źródła. Angielski drugi co do wielkości 

producent stali próbuje uzyskać 75 milionów funtów wsparcia aby rozwiązać 

problemy finansowe wynikające z Brexitu  

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/business-48347371 

https://www.bbc.co.uk/news/business-48347371
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Niki Lauda, legenda Austrii w Formule 1 zmarł w wieku 70 lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-48345660 

 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Upadek sieci restauracji Jamie Oliver może spowodować 

utratę pracy przez 1000 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/business-48352026 

 

 

 

Na Ukrainie wszczęto dochodzenie w sprawie wydarzeń w  cieśninie 

Kerczeńskiej 

źródło: IZ 

https://iz.ru/880344/2019-05-21/na-ukraine-vozbudili-ugolovnoe-delo-protiv-

poroshenko 

 

 

 

Nigel Farage zaatakowany milkshakiem: Sprawca został oskarżony o napaść 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-tyne-48347994 

 

 

 

W Polsce przerwano wykonywanie pieśni „Ciemna dziś noc" 

źródło: IZ 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-48345660
https://www.bbc.co.uk/news/business-48352026
https://iz.ru/880344/2019-05-21/na-ukraine-vozbudili-ugolovnoe-delo-protiv-poroshenko
https://iz.ru/880344/2019-05-21/na-ukraine-vozbudili-ugolovnoe-delo-protiv-poroshenko
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-tyne-48347994
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https://iz.ru/880276/2019-05-21/v-polshe-zapretili-ispolniat-pesniu-

temnaia-noch 

 

 

20.V 

 

Huawei wykorzystuje system Android, na który zostały nałożone ograniczenia 

przez Google 

 

 

Firma Huawei produkuje więcej telefonów niż Apple 

Google wprowadziło ograniczenia jeśli chodzi o aktualizacje systemu Android 

dla drugiego co do wielkości producenta smartfonów - Huawei 

Nowe smartfony Huawei będą pozbawione dostępu do niektórych aplikacji 

Google. 

https://iz.ru/880276/2019-05-21/v-polshe-zapretili-ispolniat-pesniu-temnaia-noch
https://iz.ru/880276/2019-05-21/v-polshe-zapretili-ispolniat-pesniu-temnaia-noch
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Do wydarzenia doszło po tym jak administracja D. Trumpa dodała Huawei do 

listy firm, z którymi amerykańskie koncerny nie mogą prowadzić handlu, 

chyba, ze uzyskają one licencje 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/business-48330310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIE: Hinduski mężczyzna ze wspólnoty Dalit zaostał zabity za to, że 

spożył posiłek siedząc przed mężczyznami z wyższej kasty 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-48265387 

 

 

 

ROSJA: Terroryści atakowali bazę lotniczą Humajmim w Syrii 

źródło: IZ 

https://iz.ru/879900/2019-05-20/terroristy-atakovali-aviabazu-khmeimim 

  

 

 

DNR i ŁNR oceni plany W. Zielenskogo po wymianie jeńców 

https://www.bbc.co.uk/news/business-48330310
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-48265387
https://iz.ru/879900/2019-05-20/terroristy-atakovali-aviabazu-khmeimim
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źródło: IZ 

https://iz.ru/879965/2019-05-20/dnr-i-lnr-otcenili-plany-zelenskogo-po-

obmenu-plennymi 

 

 

 

19.V 

Eksplozja w Egipcie: W pobliżu piramid w Gizie zostali ranni turyści 

 

Rozbite szkło na podłodze autobusu po wybuchu 

 

W wyniku eksplozji w autobusie turystycznym zostało rannych co najmniej 16 

osób w pobliżu Grand Egyptian Museum obok piramid w Gizie 

Wśród rannych są turyści z RPA. Większość z nich doznała drobnych urazów, 

natomiast trzy osoby zostały poddane hospitalizacji poinformowały władze. 

Kiedy autobus przejeżdżał obok doszło do detonacji urządzenia znajdującego 

się w pobliżu ogrodzenia muzeum. 

Nie wiadomo kto stoi za zamachem ale w przeszłości bojownicy islamscy już 

atakowali turystów w Egipcie. 

https://iz.ru/879965/2019-05-20/dnr-i-lnr-otcenili-plany-zelenskogo-po-obmenu-plennymi
https://iz.ru/879965/2019-05-20/dnr-i-lnr-otcenili-plany-zelenskogo-po-obmenu-plennymi


 POLSKI PORTAL  1-31  maj  2019                                                                                                                                                 nr 5 (74)                                                                                                                                                        
18 
 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48328793 

 

 

 

  

 

Wybory w Indiach 2019: Według wyników exit pols Narendra Modi zostanie 

ponownie premierem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48328259 

 

 

Kontrola posiadania broni w Szwajcarii: Głosujący opowiadają się za 

regulacjami UE 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48328867 

 

 

 

USA - Austin Eubanks: Ocalały ze strzelaniny w szkole w Kolumbii znaleziony 

został martwy w swoim domu w Colorado 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48330318 

 

 

 

 

18. V 

Heinz-Christian Strache: Wicekanclerz nagrany na wideo 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48328793
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48328259
https://www.bbc.com/news/world-europe-48328867
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48330318
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Heinz-Christian Strache przyznał, że spotkanie się odbyło, ale miało 

charkter "czysto prywatny" 

 

Wicekanclerz Austrii Heinz-Christian Strache został sfilmowany podczas 

sytuacji, w której najwyraźniej oferuje rządowe kontrakty w zamian za 

polityczne wsparcie. 

 

Wideo zrobione w tajemnicy tuż przed wyborami w Austrii w 2017 roku 

pokazuje jak Heinz-Christian Strache mówi do kobiety, która jest rosyjskim 

inwestorem. 

Heinz-Christian Strache pojawia się również jako potencjalny donator dla 

skarjnie prawicowej partii Freedom Pasrty (Partia Wolności), na czele 

której stoi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48318195 

 

 

Wybory w Australii: Jak przebiegały 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-australia-48304993 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48318195
https://www.bbc.com/news/live/world-australia-48304993
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WIELKA BRYTANIA: Książe William powiedział, że czuł „wyjątkowy ból" po 

śmierci swojej matki Księżniczki Diany 

źródło: BBC   

https://www.bbc.com/news/uk-48317793 

 

 

 

Farmer, który odciął sobie nogę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/48316869/the-farmer-who-cut-off-his-own-leg-

with-a-pocketknife 

 

 

17.V 

Rozmowy pomiędzy Partią Pracy a Torysami w sprawie Brexitu zakończyły się 

bez porozumienia 

 

https://www.bbc.com/news/uk-48317793
https://www.bbc.com/news/av/48316869/the-farmer-who-cut-off-his-own-leg-with-a-pocketknife
https://www.bbc.com/news/av/48316869/the-farmer-who-cut-off-his-own-leg-with-a-pocketknife
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Rozmowy pomiędzy Partią Pracy a rządem mające zakończyć impas w sprawie 

Brexitu zakończyły się bez porozumienia 

 

Jeremy Corbyn, że dyskusje toczyły sie tak długo jak to tylko możliwe aby 

doszło do zgody oskarżając jednocześnie rosnącą „niestabilność i słabość 

rządu". Theresa May powiedział, że brak „wspólnego zdania" z Partią Pracy w 

sprawie referendum spowodował to, ze rozmowy były „trudne". 

źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48304867 

 

 

 

Rodzice najmłodszej ofiary, która zginęła w Manchester Arena podczas 

zamachu bombowego w maju 2017 roku powiedzieli, że rekompensata w wysokosci 

11 000 funtów jest „kompletna obrazą" dla nich 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-manchester-48306372 

 

 

 

Sąd Kijowa wszczął postępowanie prawne w sprawie zakazu wyjazdu P. 

Poroszenki z kraju 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48304867
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-manchester-48306372
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źródło: IZ 

https://iz.ru/879053/2019-05-17/sud-v-kieve-otkryl-proizvodstvo-po-delu-o-

zaprete-vyezda-poroshenko-iz-strany 

 

 

W DNR ustalono pomysłodawców i wykonawców zabójstwa A. Zacharczenki 

źródło: IZ 

https://iz.ru/879060/2019-05-17/sledstvie-ustanovilo-zakazchikov-i-

ispolnitelei-ubiistva-zakharchenko 

 

 

Petycja w sprawie filmu Gry o tron: 500 000 podpisów aby powtórnie nakręcić 

sezon ósmy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-48303921 

 

 

 

 

Wyjątkowe tereny w Glen Cassley i Glen Oykel in the Highlands 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/35qd3s0mrL2FQqS9bbSvRNj/fantastic

-sights-hidden-within-the-folds-of-uk-s-least-loved-map 

 

 

16.V 

Theresa May zgodziła się na ustalenie daty w celu wybranie jej następcy 

 

https://iz.ru/879053/2019-05-17/sud-v-kieve-otkryl-proizvodstvo-po-delu-o-zaprete-vyezda-poroshenko-iz-strany
https://iz.ru/879053/2019-05-17/sud-v-kieve-otkryl-proizvodstvo-po-delu-o-zaprete-vyezda-poroshenko-iz-strany
https://iz.ru/879060/2019-05-17/sledstvie-ustanovilo-zakazchikov-i-ispolnitelei-ubiistva-zakharchenko
https://iz.ru/879060/2019-05-17/sledstvie-ustanovilo-zakazchikov-i-ispolnitelei-ubiistva-zakharchenko
https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-48303921
https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/35qd3s0mrL2FQqS9bbSvRNj/fantastic-sights-hidden-within-the-folds-of-uk-s-least-loved-map
https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/35qd3s0mrL2FQqS9bbSvRNj/fantastic-sights-hidden-within-the-folds-of-uk-s-least-loved-map
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T. May obiecała ustalić termin wyboru dla swojego następcy po następnym 

głosowaniu w sprawie Brexitu w pierwszym tygodniu czerwca 

Do zgody doszło po spotkaniu pomiędzy panią premier a Torysami, którzy 

domagają się podania daty jej ustąpienia ze stanowiska. 

Jeśli jej plan nie zostanie przyjęty podczas następnego głosowani, 

odrzucony juz trzy razy źródła informujące BBC mówią, że ustąpi. 

Tymczasem chęć zostania nowym liderem wyraził Boris Johnson . 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48290760 

 

 

Prezydent D. Trump zadeklarował wprowadzenie stanu zagrożenia 

bezpieczeństwa, aby chronić amerykańską sieć komputerowa przez 

„zagranicznymi przeciwnikami" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-48289550 

  

 

 

ROSJA W Radzie Federacji: zapowiedziano pierwsze kroki W. Zielenskiego na 

stanowisku prezydenta 

źródło: IZ 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48290760
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-48289550


 POLSKI PORTAL  1-31  maj  2019                                                                                                                                                 nr 5 (74)                                                                                                                                                        
24 
 

https://iz.ru/878652/2019-05-16/v-sovfede-predskazali-pervye-shagi-

zelenskogo-na-postu-prezidenta 

  

 

Farmer ocalił szczeniaki lisa  

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-sussex-48281422 

 

 

15.V 

STANY ZJEDNOCZONE: Alabama przegłosowała prawo zakazujące aborcji 

 

Stany, które zaostrzyły prawo związane ze zgodą na przeprowadzanie aborcji 

Albama stała się niedawno jednym ze stanów, które podjęły kroki aby zakazać 

przeprowadzania aborcji w prawie wszystkich przypadkach 

Ustawa zakazuje aborcji w przypadku gwałtu i kazirodztwa. 

Zwolennicy spodziewają się, że prawo zostanie zablokowane w sądzie ale mają 

nadzieję, że na skutek apelacji trafi ono przed Sąd Najwyższy. Domagają się 

aby sąd, w którym zasiada obecnie konserwatywna większość uchylił prawo z 

1973 roku zezwalające na aborcję 

https://iz.ru/878652/2019-05-16/v-sovfede-predskazali-pervye-shagi-zelenskogo-na-postu-prezidenta
https://iz.ru/878652/2019-05-16/v-sovfede-predskazali-pervye-shagi-zelenskogo-na-postu-prezidenta
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-sussex-48281422
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źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-48275795 

  

 

ROSJA: W Dumie Państwowej skomentowano nowe sankcje ze strony Ukrainy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/878281/2019-05-15/v-gosdume-prokommentirovali-novye-sanktcii-

ukrainy 

 

 

 

 

Brexit: Posłowie zagłosują nad wycofaniem porozumienia T. May na początku 

czerwca 

źródło: BBC  

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48275827 

  

 

NOWA ZELANDIA: Jacinda Ardern zwraca dziewczynce „łapówkę dotyczącą 

poszukiwania smoków" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-48262955 

  

 

Rząd Iraku postanowił kupić rosyjski system obrony rakietowej Z - 400  

źródło: IZ 

https://iz.ru/878280/2019-05-15/pravitelstvo-iraka-prinialo-reshenie-kupit-

s-400-u-rossii 

  

 

 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-48275795
https://iz.ru/878281/2019-05-15/v-gosdume-prokommentirovali-novye-sanktcii-ukrainy
https://iz.ru/878281/2019-05-15/v-gosdume-prokommentirovali-novye-sanktcii-ukrainy
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48275827
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-48262955
https://iz.ru/878280/2019-05-15/pravitelstvo-iraka-prinialo-reshenie-kupit-s-400-u-rossii
https://iz.ru/878280/2019-05-15/pravitelstvo-iraka-prinialo-reshenie-kupit-s-400-u-rossii


 POLSKI PORTAL  1-31  maj  2019                                                                                                                                                 nr 5 (74)                                                                                                                                                        
26 
 

Program telewizyjny Jeremy Kyle został usunięty z anteny przez telewizję 

ITV po śmierci jednego z gości 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-48279613 

 

 

 

8 maj (środa)  – 14 maj (wtorek) 2019 

14.V 

Stan Lee: Były manager legendarnego rysownika komiksów został oskarżony o 

znęcanie się nad ludźmi starszymi 

Sten Lee (po lewej) blisko Morgana (po prawej) po śmierci swoje żony 

 

Były manager rysownika komiksów został oskarżony o znęcanie się nad osobami 

starszymi w stosunku do ś.p. S. Lee 

 

Keya Morgan jest oskarżony o pięć przypadków znęcania się nad S. Lee - w 

tym uwięzienie, oszustwo i fałszerstwo - wszystkie miały mieć miejsce 

minionego lata. 

https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-48279613
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Wizjoner super bohaterów zekranizowanych prze Marvela zmarł w październiku 

ubiegłego roku w wieku 95 lat. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-48265450 

 

 

 

 

ROSJA: D. Pieskow ujawniał szczegóły przyszłego spotkania W. Putina i M. 

Pompeo  

źródło: BBC 

https://iz.ru/877831/2019-05-14/peskov-raskryl-podrobnosti-predstoiashchei-

vstrechi-putina-i-pompeo 

 

 

 

Jeremy Kyle domaga się aby program ITV został zdjęty z anteny 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-48265740 

 

 

Manchester City może dostać zakaz ze strony UEFA występowania w Lidze 

Mistrzów prze jeden sezon 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/sport/football/48265079 

 

 

13.V 

Julian Assange: Szwecja wznawia proces o gwałt 

 

https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-48265450
https://iz.ru/877831/2019-05-14/peskov-raskryl-podrobnosti-predstoiashchei-vstrechi-putina-i-pompeo
https://iz.ru/877831/2019-05-14/peskov-raskryl-podrobnosti-predstoiashchei-vstrechi-putina-i-pompeo
https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-48265740
https://www.bbc.co.uk/sport/football/48265079
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Szwedzcy prokuratorzy  wznowili śledztwo w sprawie oskarżenia o gwałt 

przeciwko współzałożycielowi Wikileaks  Julianowi Assange 

Śledztwo wznowiono na wniosek prawnika reprezentującego osobę pokrzywdzoną 

J. Assange, który zaprzecza oskarżeniom unikał ekstradycji do Szwecji przez 

siedem lat po tym jak schronił sie w ambasadzie Ekwadoru w Londynie w 2012 

roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-48253343 

  

 

 

Brexit: Nie dojdzie do porozumienia między partyjnego jeśli nie będzie 

referendum uważa Keir Starmer 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48245499 

  

 

 

 

Dlaczego coraz więcej nastolatków zmaga się z depresją? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/bbcthree/clip/1d603f68-7b0f-4cee-8dc1-dd785cfbc02e 

 

 

12.V 

Atak na kościół w Burkina Faso: Zginęło sześć osób w tym ksiądz 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-48246715 

 

Iran dotykają „niespotykane" dotąd sankcje informuje prezydent Hassan 

Rouhani  

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-48253343
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48245499
https://www.bbc.co.uk/bbcthree/clip/1d603f68-7b0f-4cee-8dc1-dd785cfbc02e
https://www.bbc.com/news/world-africa-48246715
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48242997 

 

 

 

Pilot w Myanmar wylądował samolotem bez przednich kół 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48245203 

 

 

11.V 

Atak w Pakistanie: Napastnicy wdarli się do pięciogwiazdkowego hotelu w 

prowincji Beludżystan 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48238759 

 

Wojna w Jemenie: Bojownicy  Houthi wycofują się z Hudaydah 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48237445 

 

Francuscy zakładnicy dziękują francuskim żołnierzom za ratunek w Burkina 

Faso 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-africa-48238884 

 

 

10.V 

Wojna D. Trumpa: Prezydent USA mówi, że relacje amerykańsko-chińskie są 

„bardzo mocne" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48242997
https://www.bbc.com/news/world-asia-48245203
https://www.bbc.com/news/world-asia-48238759
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48237445
https://www.bbc.com/news/world-africa-48238884
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https://www.bbc.co.uk/news/business-48210313 

 

 

Dobre wskaźniki ekonomiczne w Wielkiej Brytanii w pierwszym kwartale 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/business-48225334 

 

 

Zmiany klimatyczne: Naukowcy testują radykalne metody na naprawienie 

klimatu na Ziemi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-48069663 

 

 

9.V 

Korea Północna wystrzeliła dwa pociski krótkiego zasięgu informuje Południe 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48212045 

 

Porozumienie nuklearne z Iranem: Państwa europejskie odrzucają „ultimatum" 

Teheranu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48213444 

 

 

Czarnogóra aresztowała liderów oskarżonych o planowanie zamachu stanu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48212435 

 

 

https://www.bbc.co.uk/news/business-48210313
https://www.bbc.co.uk/news/business-48225334
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-48069663
https://www.bbc.com/news/world-asia-48212045
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48213444
https://www.bbc.com/news/world-europe-48212435
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AUSTRALIA: Literówka na banknocie 50 dolarowym 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-48210733 

 

 

Zadziwiająca historia pochodzenia słowa „dude"[kolega] w j. angielskim  

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20190508-the-surprising-history-of-the-

word-dude 

 

 

8.V 

Brexit: Wielka Brytania weźmie udział w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego mówi David Lidington 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-48188951 

 

Asia Bibi: Chrześcijanka opuszcza Pakistan po tym jak oskarżono ją o 

bluźnierstwo 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48198340 

 

 

 

Porozumienie nuklearne z Iranem: Teheran może zwiększyć wzbogacanie uranu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48197628 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-australia-48210733
http://www.bbc.com/culture/story/20190508-the-surprising-history-of-the-word-dude
http://www.bbc.com/culture/story/20190508-the-surprising-history-of-the-word-dude
https://www.bbc.com/news/uk-politics-48188951
https://www.bbc.com/news/world-asia-48198340
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48197628
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1 maj (środa)  – 7 maj (wtorek) 2019 

7.V 

TURCJA: R. T. Erdogan broni powtórzenia wyborów w Istambule przy sprzeciwie 

obywateli 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48184149 

 

 

Noc kiedy Stany Zjednoczone zbombardowały chińska ambasadę 7 maja 1999 w 

Belgradzie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48134881 

  

 

 

Brexit: Theresa May spotkał się z Grahamem Brady przy głosach domagających 

się jej ustąpienia ze stanowiska 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/uk-politics-48182976 

 

 

6. V 

 

Katastrofa samoloty Aeroflot - rosyjski samolot „trafiony przez piorun" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48174169 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48184149
https://www.bbc.com/news/world-europe-48134881
https://www.bbc.com/news/uk-politics-48182976
https://www.bbc.com/news/world-europe-48174169
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Stany Zjednoczone wysyłają lotniskowiec i bombowce zadaniowe aby „ostrzec 

Iran" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48173357 

 

 

Katastrofa naturalna: Ludzie zagrażają istnieniu 1 miliona gatunków 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-48169783 

 

 

 

5. V 

Katastrofa samolotu Aeroflot: zginęło 41 Rosjan 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48171392 

 

 

Konflikt w Strefie Gazy - wymiana ognia pomiędzy Izraelem a Hamasem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48167234 

 

 

 

USA - D. Trump grozi, że podniesie cła o 200 miliardów dolarów na chińskie 

towary 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-48171561 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48173357
https://www.bbc.com/news/science-environment-48169783
https://www.bbc.com/news/world-europe-48171392
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48167234
https://www.bbc.com/news/business-48171561
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4. V 

USA - Boeing 737 wylądował w rzece na Florydzie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48159676 

 

 

 

 

Korea Północna testuje pociski „krótkiego zasięgu" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48158880 

 

 

 

Koronacja Vajiralongkorna na króla Tajalandii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48101877 

 

 

3. V 

Cyklon Fani: Mieszkańcy Indii próbują schronić się przed żywiołem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48153413 

 

Wybory samorządowe w Wielkiej Brytanii: Konserwatyści przegrywają z Partią 

Pracy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48159676
https://www.bbc.com/news/world-asia-48158880
https://www.bbc.com/news/world-asia-48101877
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48153413
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https://www.bbc.com/news/uk-politics-48142181 

 

 

 

W wyniku epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Kongo w sierpniu 

umarło 1000 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-48155280 

 

 

 

Około 12 700 Niemców jest skłonnych do przemocy spośród 24 000 należących 

do skrajnie prawicowych ekstremistów według danych ministerstwa spraw 

wewnętrznych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48146966 

 

 

2. V 

Kryzys w Wenezueli: W wyniku starć w Carakas kilkadziesiąt osób zostało 

rannych 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48128846 

  

 

USA - Dymisja Gavina Williamsonp: Były sekretarza obrony zaprzecza, że 

doszło do przecieku na temat firmy Huawei 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-48129280 

 

Cyklon Fani: Mieszkańcy Indii chronią się przed silnym wiatrem 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-48142181
https://www.bbc.com/news/world-africa-48155280
https://www.bbc.com/news/world-europe-48146966
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48128846
https://www.bbc.com/news/uk-politics-48129280
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źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48121606 

 

Uczestnicy londyńskiego maratonu nazwani „grubymi i tłustymi" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-england-london-48125731 

 

 

1. V 

Kryzys w Wenezueli: Nieustępliwy N. Maduro ogłasza zwycięstwo nad 

„przewrotem" J. Guaidó 

 

 

Protestujący należący do opozycji stoik obok spalonego autobusu w Carakas 

Prezydent Wenezueli Nicolás Maduro powiedział , że stłumił „próbę 

przewrotu" za którą odpowiada przywódca opozycji Juan Guaidó 

 

Dziesiątki National Guardsmen (Strażników Narodowych) wzięły stronę 

opozycji podczas starć we wtorek w wyniku czego ponad 100 osób zostało 

rannych. 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48121606
https://www.bbc.com/news/uk-england-london-48125731
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W przemówieniu telewizyjnym prezydent N. Maduro powiedział, że J. Guaidó  

nie udało się zwrócić wojska przeciwko niemu. Zdaniem J. Guaidó N. Maduro 

utracił kontrole nad armią. Przywódca opozycji wezwał do ulicznych 

protestów w środę. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48117238 

  

 

William Barr: Pięć pytań dla amerykańskiego prokuratora generalnego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48071191 

 

 

 

Współzałożyciel Wikileaks  Julian Assange został skazany na 50 tygodni 

więzienia za złamanie warunków  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-48118908 

 

 

 

Caster Semenya: Mistrzyni dystansu 800 metrów przegrała sprawę apelacyjną 

przeciwko uzgodnieniom IAAF w sprawie poziomu hormonów u sportsmenki 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/sport/athletics/48102479 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48117238
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48071191
https://www.bbc.com/news/uk-48118908
https://www.bbc.com/sport/athletics/48102479

