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    10 (79) 1-31.10.2019                                                            POLSKA - EUROPA - ŚWIAT - > KRONIKA WIADOMOŚCI 

W numerze: 

58    Protesty w Hong Kongu najbardziej gwałtowne do tej pory 

57    Korea Północna mogła wystrzelić pocisk z łodzi podwodnej 

53    TAJLANDIA: Sześć słoni zginęło próbując ratować się  

52    Protesty w Iraku: W ciągu 5 dni zginęło prawie 100 osób 

50    Impeachment Donalda Trumpa: Pojawia się drugi informator 

44    Turcja rozpoczęła lądową ofensywę w północnej Syrii 

41    Ofensywa w Syrii: Drugi dzień po ataku trwają ciężkie walki 

40    ROSJA: W. Putin zapowiedział wznowienie prac nad rakietami   

       krótkiego i średniego zasięgu po wycofaniu się USA z układu  

39    Ofensywa w Syrii: W wyniku działań zginęło kilkadziesiąt osób 

39    Tajfun Hagibis: Japonię nawiedziły masowe powodzie  

37    Pożary w Amazonii: Co się dzieje w Brazylii? 

33    Wybory w Polsce: Wygrała rządzące Prawo i Sprawiedliwość 

32    Turecka ofensywa w Syrii: Stany Zjednoczone nakładają sankcje 

29    W. Brytania - Protestujący z ER zostali zdjęci siłą z dachu pociągu 

25    W wyniku zawalenia się tamy na Syberii zginęło 15 osób 
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20    Protesty w Chile 

19    Wybory w Kanadzie: Liberałowie J. Trudeau wygrywają  

15    BANGLADESZ - Kara śmierci dla osób, które podpaliły studentkę 

11    W. BRYTANIA - Kierowca oskarżony o zamordowanie 39 osób 

9     A. B. al-Baghdadi:  Lider PI „martwy po ataku amerykańskim"  

 

29 październik (wtorek)  – 31 październik (czwartek) 2019 

31.X 

Impeachment D. Trumpa: Izba Reprezentantów głosuje w sprawie 

sformalizowania procesu 

 

 

Speaker Izby Reprezentantów Nancy Pelosi zapowiedziała wszczęcie śledztwa w 

sprawie impeachmentu w ubiegłym miesiącu 

 

Izba Reprezentantów formalnie przegłosowała rezolucję procedującą proces 

impeachmentu przeciwko D. Trumpowi 
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Szczegóły  jak śledztwo się będzie dalej toczyć wskazują, że weszło ono 

teraz w bardziej publiczną sferę. Nie było to jednak głosowanie w kesti czy 

prezydent powinien być pozbawiony urzędu. 

Było to pierwszy test dla Demokratów, którzy kontrolują Izbę Reprezentantów 

w sprawie impeachmentu  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50246324 

 

 

 

PAKISTAN - Pożar w pociągu: Co najmniej 74 osoby zginęły po tym jak pociąg 

kursujący pomiędzy pakistańskimi miastami  Karachi i Rawalpindi zapalił się 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50245090 

  

 

 

 

Abu Bakr al-Baghdadi: USA publikuje pierwsze obrazy przedstawiające atak na 

obiekt, którego skutkiem była śmierć przywódcy Państwa Islamskiego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50243895 

  

 

 

 

ROSJA: M. Zacharowa przypomniała o zasadzie wzajemności po odmowie przez 

Bułgarię przyznanie wizy jednemu z dyplomatów  

źródło: IZ 

https://iz.ru/938371/2019-10-31/zakharova-napomnila-o-printcipe-vzaimnosti-

posle-otkaza-bolgarii-diplomatu-v-vize 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50246324
https://www.bbc.com/news/world-asia-50245090
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50243895
https://iz.ru/938371/2019-10-31/zakharova-napomnila-o-printcipe-vzaimnosti-posle-otkaza-bolgarii-diplomatu-v-vize
https://iz.ru/938371/2019-10-31/zakharova-napomnila-o-printcipe-vzaimnosti-posle-otkaza-bolgarii-diplomatu-v-vize
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ROSJA: S. Lavrow skomentował decyzję Dani w sprawie budowy gazociągu „Nord 

Stream 2" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/938282/2019-10-31/lavrov-prokommentiroval-reshenie-danii-po-

stroitelstvu-severnogo-potoka-2 

  

 

 

40 lat po filmie S. Kubricka pt. „Lśnienie" Ewan McGregor wystąpił w jego 

kontynuacji, która „robi wrażenie po każdym względem" pisze N. Barber 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20191030-doctor-sleep-review-a-horror-

tinged-superhero-movie 

 

 

 

30.X 

Impeachment D. Trumpa: Demokraci ujawnili rezolucję w sprawie jego 

przebiegu 

 

https://iz.ru/938282/2019-10-31/lavrov-prokommentiroval-reshenie-danii-po-stroitelstvu-severnogo-potoka-2
https://iz.ru/938282/2019-10-31/lavrov-prokommentiroval-reshenie-danii-po-stroitelstvu-severnogo-potoka-2
http://www.bbc.com/culture/story/20191030-doctor-sleep-review-a-horror-tinged-superhero-movie
http://www.bbc.com/culture/story/20191030-doctor-sleep-review-a-horror-tinged-superhero-movie
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Speaker Izby Reprezentantów Nancy Pelosi zapowiedziała, że głosowanie w 

sprawie rezolucji odbędzie się w czwartek 

Demokraci w amerykańskiej Izbie Reprezentantów opublikowali rezolucję 

ustalającą następne kroki w procesie impeachmentu przeciwko Donaldowi 

Trumpowi 

Izba kontrolowana przez Demokratów będzie głosować nad rezolucją w 

czwartek. Rzeczniczka Białego Domu powiedziała, że rezolucja to „bezprawne 

oszustwo".  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50230276 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Liderzy przed wyborami wypowiedzieli się w sprawie Służby 

zdrowia (NHS), Brexitu i gospodarki 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-50230931 

 

 

Dania wyraziła zgodę na układanie gazociągu „Nord Stream 2" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/937912/2019-10-30/daniia-razreshila-prokladku-severnogo-

potoka-2 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50230276
https://www.bbc.com/news/uk-politics-50230931
https://iz.ru/937912/2019-10-30/daniia-razreshila-prokladku-severnogo-potoka-2
https://iz.ru/937912/2019-10-30/daniia-razreshila-prokladku-severnogo-potoka-2
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Greta Thunberg odrzuca nagrodę w dziedzinie środowiska przyznaną przez Radę 

Nordycką (Nordic Council) 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50232491 

  

 

Amerykańska Izba Reprezentantów uznała, że masowe morderstwa popełnione 

przez Turków Osmańskich w czasie I wojny światowej były ludobójstwem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50229787 

 

 

29.X 

Śmierć Baghdadiego: Co się teraz stanie z Państwem Islamskim? 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50232491
https://www.bbc.com/news/world-europe-50229787
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Baghdadi ogłosił utworzenie „kalifatu" z Mosulu w 2014 roku 

 

Pod przewodnictwem Abu Bakr al-Baghdadiego grupa dżihadystów Państwa 

Islamskiego wyewoluowała z gangu buntowników do  najbardziej budzącego 

grozę ugrupowania na świecie Teraz kiedy ich przywódca zginął, PI musi 

przystosować się do nowej sytuacji 

Ugrupowanie będzie chciało zademonstrować zdolność do regeneracji i będzie 

starało się pokazać swoim zwolennikom, że nie zostało pokonane. 

PI zawsze było znane jako niespotykana fuzja ultrakonserwatywnych 

dżihadystów z byłymi członkami wywodzącymi się z armii okresu władzy 

Saddama Husaina oraz członków wywiadu zanych jako  Baathists. Oni byli 

odpowiedzialni za dostarczanie broni, materiałów wybuchowych prowadzenie 

wywiadu oraz planowania - nikt nie znał Iraku lepiej jak oni - natomiast 

dżihadyści przynieśli ze sobą fanatyzm oraz bojowników gotowych do 

popełnienia samobójstwa w atakach bombowych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50208793 

 

 

Abu Bakr al-Baghdadi: Zidentyfikowano pomyślnie jego tożsamość na podstawie 

DNA 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50218637 

 

 

W. Zelenski zapowiedział ekonomiczny poryw na Ukrainie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/937477/2019-10-29/zelenskii-anonsiroval-ekonomicheskii-

proryv-na-ukraine 

 

 

 

STANY ZJEDNOCZONE: W Kalifornii dochodzi do poważnych awarii prądu ze 

względu na rozprzestrzenianie się pożarów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50216280 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50208793
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50218637
https://iz.ru/937477/2019-10-29/zelenskii-anonsiroval-ekonomicheskii-proryv-na-ukraine
https://iz.ru/937477/2019-10-29/zelenskii-anonsiroval-ekonomicheskii-proryv-na-ukraine
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50216280
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BREXIT: Posłowie zgodzą się na plan b. Johnsona w sprawie przeprowadzenie 

wcześniejszych wyborów 12 grudnia 2020 roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-50221856 

 

 

 

22 październik (wtorek)  – 28 październik (poniedziałek) 2019 

28.X 

BREXIT: B. Johnson zgadza się na wydłużenie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE 

ale naciska na potrzebę przeprowadzenia wyborów 

Partia Pracy „wyczerpała liczbę usprawiedliwień" aby przeciwstawić się 

wcześniejszym wyborom powiedział Boris Johnson kiedy posłowie będą głosować  

czy poprzeć jego wniosek o przeprowadzenie wyborów w grudniu. 

Premier powiedział, że „nikt nie delektował się" idąc do urn wyborczych 

przed Bożym Narodzeniem ale ten parlament „działał zgodnie z objętym 

wcześniej kursem" i był "niezdolny" do przeprowadzenia Brexitu. 

Premier oficjalnie zaakceptował wydłużenie terminu Brexitu aż do 31 

stycznia 2020 roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-50205603 

 

 

Białoruś wzmocni ochronę na granicy z Litwą z powodu czołgów sprowadzonych 

tam z USA 

źródło: IZ 

https://iz.ru/937030/2019-10-28/belorussiia-usilit-okhranu-granitcy-s-

litvoi-iz-za-tankov-ssha 

  

https://www.bbc.com/news/uk-50221856
https://www.bbc.com/news/uk-politics-50205603
https://iz.ru/937030/2019-10-28/belorussiia-usilit-okhranu-granitcy-s-litvoi-iz-za-tankov-ssha
https://iz.ru/937030/2019-10-28/belorussiia-usilit-okhranu-granitcy-s-litvoi-iz-za-tankov-ssha
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Jak przywódca Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi został osaczony 

przez USA 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-50203917/where-does-abu-bakr-

al-baghdadi-s-death-leave-is 

  

 

Tajemnica szkieletu porwanego przez Nazistów i Sowietów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50082866 

 

 

27.X 

Abu Bakr al-Baghdadi:  Przywódca Państwa Islamskiego „martwy po ataku 

amerykańskim" w Syrii 

 

 

Abu Bakr al-Baghdadi ogłosił powstanie „kalifatu" w Mosulu w 2014 roku 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-50203917/where-does-abu-bakr-al-baghdadi-s-death-leave-is
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-50203917/where-does-abu-bakr-al-baghdadi-s-death-leave-is
https://www.bbc.com/news/world-europe-50082866
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Zbiegły przywódca PI zabił się podczas amerykańskiej operacji wojskowej w 

północno-wschodniej Syrii powiedział prezydent Donald Trump 

 

Przemawiając z Białego Domu D. Trump powiedział, ze Abu Bakr al-Baghdadi 

zdetonował swoją kamizelkę z ładunkami wybuchowymi po ucieczce do tunelu 

ścigany przez amerykańskie psy tropiące. 

 

A. B. al-Baghdadi zyskał duże znaczenie w 2014 roku kiedy ogłosił 

utworzenie "kalifatu"  na terenach Iraku i Syrii. 

Państwo Islamskie przeprowadziło wiele operacji, których wynikiem były 

ofiary sięgające tysięcy. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50200339 

 

 

 

Kim był Abu Bakr al-Baghdadi? 

źródło: BBC 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50200392 

 

 

 

 

 

Pożary w Kalifornii: Na terenie stanu ogłoszono stan wyjątkowy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50196185 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50200339
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50200392
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50196185
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TWA85: "Najdłuższe i najbardziej spektakularne porwanie samolotu na 

świecie” 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48069272 

 

 

26.X 

WIELKA BRYTANIA - Śmierć w ciężarówce -kierowca oskarżony o zamordowanie 39 

osób 

 

 

 

Rodziny Pham Thi Tra My oraz  Nguyen Dinh Luong martwią się, że mogą oni 

być jednymi z ofiar 

 

Kierowca ciężarówki został oskarżony o zamordowanie 39 osób, których ciała 

znaleziono w środę 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48069272


 POLSKI PORTAL  1-31  październik  2019                                                                                                                                          nr 10  (79)                                                                                                                                                        
12 
 

Maurice Robinson l. 25 został aresztowany po tym jak odkryto ciała 31 

mężczyzn oraz ośmiu kobiet w mieście Grays. Został również oskarżony o 

handel ludźmi, pranie brudnych pieniędzy oraz przestępstwo przeciwko 

imigrantom poinformował policja z Essex. 

Pozostałe trzy osoby kobieta i mężczyzna l. 39 z Warrington, Cheshire oraz 

48 letni mężczyzna z Irlandii Północnej pozostają w areszcie.  

 

źródło: BBC   

https://www.bbc.com/news/uk-england-essex-50196265 

 

 

 

 

 

Rudy Giuliani, osobisty prawnik prezydenta USA D. Trumpa zostawił  dwie 

wiadomości głosowe na telefonie reportera informuje NBC News 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50193767 

 

 

Pentagon nagrodził Microsoft  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/technology-50191242 

 

 

 

 

Porsche zbuduje statek gwiezdny dla filmu Star Wars: The Rise of Skywalker 

źródło: BBC 

https://www.topgear.com/car-news/electric/porsche-build-starship-star-wars-

rise-skywalker 

 

https://www.bbc.com/news/uk-england-essex-50196265
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50193767
https://www.bbc.com/news/technology-50191242
https://www.topgear.com/car-news/electric/porsche-build-starship-star-wars-rise-skywalker
https://www.topgear.com/car-news/electric/porsche-build-starship-star-wars-rise-skywalker
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25.X 

WIELKA BRYTANIA - Essex śmierć w ciężarówce: Zatrzymano dwie osoby 

podejrzane o morderstwo 

 

 

Na ciała natrafiono w wczesnych godzinach rannych w ciężarówce 

 

Aresztowano dwie osoby podejrzane o zabicie 39 osób, których ciała 

znaleziono w ciężarówce w Essex 

 

Mężczyzna i kobieta oboje w wieku 38 lat z Warrington, Cheshire zostały 

również zatrzymane pod zarzutem przestępstwa związanego z ruchem drogowym. 

BBC rozmawiało z rodzinami trzech Wietnamczyków, którzy obawiają się, że 

ich krewni mogli znajdować się w ciężarówce 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-england-essex-50179092 

 

 

ROSJA: Podano powód zabicia żołnierzy w Zabajkale/ Rosyjski żołnierz 

zastrzelił ośmiu kolegów 

https://www.bbc.com/news/uk-england-essex-50179092
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źródło: IZ, BBC 

https://iz.ru/936243/2019-10-25/nazvana-vozmozhnaia-prichina-rasstrela-

soldat-v-zabaikale 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50184909 

 

 

Amerykański departament sprawiedliwości wszczął śledztwo kryminalne w 

sprawie początków dochodzenia Muellera  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50178197 

 

Amerykański myśliwy został zabity przez jelenia, którego wcześnie 

postrzelił 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50180755 

 

 

Zdjęcia pokazują jak topnieje lodowiec na Islandii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-50160039 

 

 

24.X 

WIELKA BRYTANIA: Śmierć w ciężarówce w Essex: 39 martwych osób było 

narodowości chińskiej 

 

https://iz.ru/936243/2019-10-25/nazvana-vozmozhnaia-prichina-rasstrela-soldat-v-zabaikale
https://iz.ru/936243/2019-10-25/nazvana-vozmozhnaia-prichina-rasstrela-soldat-v-zabaikale
https://www.bbc.com/news/world-europe-50184909
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50178197
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50180755
https://www.bbc.com/news/science-environment-50160039
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Kierowca ciężarówki znany lokalnie jako Mo Robinson pochodził z hrabstwa 

County Armagh 

 

39 osób, które znaleziono martwe w Essex w ciężarówce służącej do 

przewożenia mrożonych produktów było chińskiego pochodzenia. 

 

Policja otrzymała dodatkowe 24 godziny aby przesłuchać kierowcę Mo 

Robinsona l. 25 podejrzanego o zamordowanie 8 kobiet i 31 mężczyzn. 

Personel karetki odkrył ciała w kontenerze w Waterglade Industrial Park w  

Grays w środę. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-england-essex-50162617 

 

 

BANGLADESZ - Nusrat Jahan Rafi: Kara śmierci dla 16 osób, które podpaliły 

studentkę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50138990 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/uk-england-essex-50162617
https://www.bbc.com/news/world-asia-50138990
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ROSJA: FSB (Federalna Służba Bezpieczeństwa) odtajniła  dokumenty o 

fińskich obozach śmierci w ZSRR 

źródło: IZ 

https://iz.ru/935708/2019-10-24/fsb-rassekretilo-dokumenty-o-finskikh-

lageriakh-smerti-v-sssr 

  

 

 

Impeachment D. Trumpa: Republikanie wdarli się do pomieszczenia gdzie miały 

odbywać się przesłuchiwani świadków 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50166577 

 

 

 

ROSJA: Na Kremlu uznano, że obecność żołnierzy USA w Syrii jest nielegalna 

źródło: BBC 

https://iz.ru/935662/2019-10-24/v-kremle-nazvali-nelegitimnym-prisutstvie-

soldat-ssha-v-sirii 

  

 

 

Ekshumacja szczątków gen. Franco 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50164806 

  

 

 

ROSJA: W prokuraturze poinformowano, że  nie wykonano poleceń prezydenta W. 

Putina w kwestii  ochrony jez. Bajkał 

źródło: IZ 

https://iz.ru/935722/2019-10-24/v-prokurature-zaiavili-o-nevypolnenii-

poruchenii-putina-po-okhrane-baikala 

https://iz.ru/935708/2019-10-24/fsb-rassekretilo-dokumenty-o-finskikh-lageriakh-smerti-v-sssr
https://iz.ru/935708/2019-10-24/fsb-rassekretilo-dokumenty-o-finskikh-lageriakh-smerti-v-sssr
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50166577
https://iz.ru/935662/2019-10-24/v-kremle-nazvali-nelegitimnym-prisutstvie-soldat-ssha-v-sirii
https://iz.ru/935662/2019-10-24/v-kremle-nazvali-nelegitimnym-prisutstvie-soldat-ssha-v-sirii
https://www.bbc.com/news/world-europe-50164806
https://iz.ru/935722/2019-10-24/v-prokurature-zaiavili-o-nevypolnenii-poruchenii-putina-po-okhrane-baikala
https://iz.ru/935722/2019-10-24/v-prokurature-zaiavili-o-nevypolnenii-poruchenii-putina-po-okhrane-baikala
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23.X 

Turecka ofensywa w Turcji: Rosja rozmieszcza wojska na granicy 

 

Rosja sukcesywnie zwiększa swoją obecność militarną w Syrii 

Siły rosyjskie przemieszczają się w kierunku granicy turecko -syryjskiej 

jako część porozumienia polegającego na usunięciu Kurdów 

 

Jednostki już weszły do dwóch kluczowych miast Kobane i Manbij. Zgodnie z 

porozumieniem pomiędzy Rosją a Turcją kurdyjscy bojownicy  dostali 150 

godzin począwszy od południa w środę aby wycofać się 30 km na południe od 

granicy turecko - syryjskiej 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50152235 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50152235
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Brexit:  Boris Johnson i Jeremy Corbyn spotkali się po tym jak został 

odrzucony harmonogram działania przygotowany przez premiera 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-50153910 

 

 

 

B. Johnson skomentował wiadomość o odkryciu 39 ciał migrantów 

źródło: IZ 

https://iz.ru/935324/2019-10-23/dzhonson-prokommentiroval-soobshchenie-ob-

obnaruzhenii-39-tel-migrantov 

 

 

 

 

Brexit: Premier domaga się przeprowadzenia wyborów jeśli UE zgodzi się na 

trzymiesięczne opóźnienie wyjścia Wielkiej Brytani z UE 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-50148094 

 

 

 

Impeachment D. Trumpa: Amerykański wysłannik potępia wywieranie presji na 

Ukrainę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50147223 

 

 

 

22.X 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-50153910
https://iz.ru/935324/2019-10-23/dzhonson-prokommentiroval-soobshchenie-ob-obnaruzhenii-39-tel-migrantov
https://iz.ru/935324/2019-10-23/dzhonson-prokommentiroval-soobshchenie-ob-obnaruzhenii-39-tel-migrantov
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50147223
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Wybory powszechne w Kanadzie: Liberałowie J. Trudeau wygrywają ale tracą 

większość w parlamencie  

 

 

Wyniki wyborów w Kanadzie 

 

Stojący na czele Libelar Party Justin Trudeau utrzymał władzę ale będzie 

teraz premierem rządu mniejszościowego  

 

Liberałowie będą mieli 157 miejsc w parlamencie o 13 mniej od wymaganej 

większości i będzie im trudniej przegłosować ustawy podczas drugiej 

kadencji Justina Trudeau. Będący w opozycji konserwatyści uzyskali większe 

poparcie ale nie przełoży się to na ilość miejsc w parlamencie 
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50134640 

 

 

STANY ZJEDNOCZONE: D. Trump określa proces związany z impeachmentem jak 

lincz 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50142172 

 

 

 

W USA hospitalizowano byłego prezydenta J. Cartera u którego stwierdzono 

złamanie miednicy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/934904/2019-10-22/v-ssha-gospitalizirovali-eks-prezidenta-

kartera-s-perelomom-taza 

  

 

 

Na Ukrainie stłumiono niepokój z powodu umierającego Dniepru 

źródło: IZ 

https://iz.ru/934898/2019-10-22/na-ukraine-zabili-trevogu-iz-za-

umiraiushchego-dnepra 

 

 

 

15 październik (wtorek)  – 21 październik (poniedziałek) 2019 

21.X 

Protesty w Chile: W wyniku protestów spowodowanych wzrostem kosztów życia 

doszło do ofiar śmiertelnych 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50134640
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50142172
https://iz.ru/934904/2019-10-22/v-ssha-gospitalizirovali-eks-prezidenta-kartera-s-perelomom-taza
https://iz.ru/934904/2019-10-22/v-ssha-gospitalizirovali-eks-prezidenta-kartera-s-perelomom-taza
https://iz.ru/934898/2019-10-22/na-ukraine-zabili-trevogu-iz-za-umiraiushchego-dnepra
https://iz.ru/934898/2019-10-22/na-ukraine-zabili-trevogu-iz-za-umiraiushchego-dnepra
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Zamieszki w Santiago stolicy kraju 

 

Liczba ludzi zabitych w gwałtownych protestach przeciwko rosnącym kosztom 

życia w Chile wzrosła do 11 poinformowała w poniedziałek Karla Rubilar - 

burmistrz miasta  

 

Co najmniej pięć osób zginęło po tym jak plądrujący ludzie podpalili 

fabrykę w pobliżu stolicy. Wojsko i policja użyła gazu łzawiącego przeciwko 

protestujących a w większych miastach wprowadzono godzinę policyjną 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50119649 

 

 

 

 

Szef czeskiego kontrwywiadu poinformował o odkryciu w kraju sieci 

rosyjskich agentów 

źródło: IZ 

https://iz.ru/934412/2019-10-21/glava-cheshskoi-kontrrazvedki-rasskazal-o-

raskrytoi-agenturnoi-seti-rossii 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50119649
https://iz.ru/934412/2019-10-21/glava-cheshskoi-kontrrazvedki-rasskazal-o-raskrytoi-agenturnoi-seti-rossii
https://iz.ru/934412/2019-10-21/glava-cheshskoi-kontrrazvedki-rasskazal-o-raskrytoi-agenturnoi-seti-rossii
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Bitwa o Midway: Znaleziono japoński lotniskowiec zatopiony podczas II wojny 

światowej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50124313 

  

 

 

Szwajcarska wioska, która ma obsesje na punkcie Szkocji 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/travel/story/20191020-a-swiss-village-obsessed-with-

scotland 

 

 

 

20.X 

Amerykańskie oddziały opuszczające Syrię pojadą do Iraku informuje szef 

Pentagonu 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50124313
http://www.bbc.com/travel/story/20191020-a-swiss-village-obsessed-with-scotland
http://www.bbc.com/travel/story/20191020-a-swiss-village-obsessed-with-scotland


 POLSKI PORTAL  1-31  październik  2019                                                                                                                                          nr 10  (79)                                                                                                                                                        
23 
 

Konwój opuszczając Ras al-Ain skierował się do miasta Tal Tamr 

 

Sekretarz obrony USA  Mark Esper potwierdził, że wojska amerykańskie 

wycofujące się z północnej Syrii zostaną rozlokowane w zachodnim Iraku 

 

M. Esper powiedział reporterom, że zgodnie z obecnymi planami około 1000 

amerykańskich żołnierzy ma zapobiec odrodzeniu się Państwa Islamskiego. 

Prezydent D. Trump poprzednio obiecał powrót amerykańskich żołnierzy do 

kraju 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50117765 

 

 

 

 

Brexit: B. Johnson „ma poparcie w Izbie Gmin aby przegłosować porozumienie" 

mówi minister spraw zagranicznych Dominic Raab 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-50115151 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50117765
https://www.bbc.com/news/uk-politics-50115151
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Mick Mulvaney wyjaśnił dlaczego prezydent D. Trump chciał gościć za rok 

członków grupy G7 w jednym ze swoich ośrodków na Florydzie  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-50117910/trump-considers-

himself-in-the-hospitality-business-mick-mulvaney 

 

 

19.X 

R. T. Erdogan obiecuje „zmiażdżyć" bojowników kurdyjskich 

 

 

Szacuje się, że aż 300 000 ludzi mogło opuścić domy w północnej Syrii 

 

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan mówi, że Turcja „zmiażdży głowy" 

kurdyjskich bojowników jeśli nie wycofają się oni z planowanej strefy 

bezpiecznej w północnej Syrii 

 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-50117910/trump-considers-himself-in-the-hospitality-business-mick-mulvaney
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-50117910/trump-considers-himself-in-the-hospitality-business-mick-mulvaney
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Turcja zgodziła się w czwartek aby zawiesić ofensywę na pięć aby pozwolić 

Kurdom wycofać się z terenów północnej Syrii. 

Ale w niedzielę obie strony oskarżyły jedna drugą o załamanie warunków 

rozejmu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50108417 

 

 

 

Brexit: B. Johnson obiecuje doprowadzić do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-50110601 

 

 

 

W wyniku zawalenia się tamy na Syberii w kopalni złota zginęło 15 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50108413 

 

 

 

ROSJA: Właściciel zerwanej tamy zrekompensuje straty rodzinom ofiar 

źródło: IZ  

https://iz.ru/933998/2019-10-19/vladeletc-damby-vyplatit-kompensatcii-

semiam-pogibshikh-i-postradavshim-pri-proryve 

 

 

 

 

Ekolog opowiedział o przerwanej grobli w Kraju Krasnojarskim  

źródło: IZ 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50108417
https://www.bbc.com/news/uk-politics-50110601
https://www.bbc.com/news/world-europe-50108413
https://iz.ru/933998/2019-10-19/vladeletc-damby-vyplatit-kompensatcii-semiam-pogibshikh-i-postradavshim-pri-proryve
https://iz.ru/933998/2019-10-19/vladeletc-damby-vyplatit-kompensatcii-semiam-pogibshikh-i-postradavshim-pri-proryve
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https://iz.ru/933973/2019-10-19/ekolog-rasskazal-o-prorvannoi-dambe-v-

krasnoiarskom-krae 

 

 

 

18.X 

Turecka ofensywa w Syrii: D. Trump porównuje konflikt do zabawy na podwórku 

 

Dym z ostrzałów unosi się nad miastem Ras al-Ain 

 

Prezydent D. Trump porównał krwawy konflikt pomiędzy siłami tureckimi a 

Kurdami w północno-wschodniej Syrii do walki pomiędzy dziećmi 

 

Turcja zgodziła się na żądanie USA aby wstrzymać operację aby Kurdowi mogli 

opuścić tereny północnej Syrii. 

Pomimo tego walki trwały w piątek pomimo zaprzeczeń prze tureckiego 

prezydenta Recep Tayyip Erdogan 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50094738 

https://iz.ru/933973/2019-10-19/ekolog-rasskazal-o-prorvannoi-dambe-v-krasnoiarskom-krae
https://iz.ru/933973/2019-10-19/ekolog-rasskazal-o-prorvannoi-dambe-v-krasnoiarskom-krae
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50094738
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R.T. Erdogan nazwał fałszywymi wiadomości o kontynuowaniu ostrzału ostrzału 

w Syrii 

źródło: IZ 

https://iz.ru/933615/2019-10-18/erdogan-nazval-lozhnymi-soobshcheniia-o-

prodolzhenii-obstrelov-v-sirii 

 

 

Sztab Generalny WSU (Sztab Sił Zbrojnych Ukrainy) oskarżył Rosję w 

przygotowywaniu do wojennej agresji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/933600/2019-10-18/genshtab-vsu-obvinil-rossiiu-v-podgotovke-

k-voennoi-agressii 

 

 

 

ROSJA: Ministerstwo Obrony przedstawiło nowe argumenty przemawiające za 

przynależności FR szelfu Oceanu lodowatego północnego do Federacji 

Rosyjskiej 

źródło: IZ 

https://iz.ru/933584/2019-10-18/minoborony-zaiavilo-o-novykh-argumentakh-

prinadlezhnosti-rf-shelfa-severnogo-ledovitogo-okeana 

 

 

 

Sąd Belgii pozwolił C. Puigdemontowi pozostawać na wolności 

źródło: IZ 

https://iz.ru/933567/2019-10-18/sud-belgii-razreshil-puchdemonu-ostavatsia-

na-svobode 

 

 

El Chapo: Meksykańska policja uwolniła syna szefa kartelu narkotykowego 

źródło: BBC 

https://iz.ru/933615/2019-10-18/erdogan-nazval-lozhnymi-soobshcheniia-o-prodolzhenii-obstrelov-v-sirii
https://iz.ru/933615/2019-10-18/erdogan-nazval-lozhnymi-soobshcheniia-o-prodolzhenii-obstrelov-v-sirii
https://iz.ru/933600/2019-10-18/genshtab-vsu-obvinil-rossiiu-v-podgotovke-k-voennoi-agressii
https://iz.ru/933600/2019-10-18/genshtab-vsu-obvinil-rossiiu-v-podgotovke-k-voennoi-agressii
https://iz.ru/933584/2019-10-18/minoborony-zaiavilo-o-novykh-argumentakh-prinadlezhnosti-rf-shelfa-severnogo-ledovitogo-okeana
https://iz.ru/933584/2019-10-18/minoborony-zaiavilo-o-novykh-argumentakh-prinadlezhnosti-rf-shelfa-severnogo-ledovitogo-okeana
https://iz.ru/933567/2019-10-18/sud-belgii-razreshil-puchdemonu-ostavatsia-na-svobode
https://iz.ru/933567/2019-10-18/sud-belgii-razreshil-puchdemonu-ostavatsia-na-svobode
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https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50092641 

 

Polowanie na Japońskie „duchy" wilków 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/future/article/20191011-the-hunt-for-japans-ghost-

wolves 

 

 

17.X 

Prezydent Turcji „wyrzucił list prezydenta USA w sprawie Syrii do kosza" 

 

 

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wyrzucił list od prezydenta USA 

Donalda Trumpa poinformowano serwis BBC 

W liście datowanym na 9 października i wysłanym po tyk jak wycofano 

amerykańskie oddziały zz Syrii D. Trump zwrócił się do R. T. Erdogana:  

„Niech pan nie będzie twardzielem. Niech Pan nie będzie głupi!" 

Prezydent D. Trump przekonywał Turcją aby nie rozpoczynała ofensywy 

militarnej przeciwko siłom dowodzonym przez Kurdów w północnej Syrii ale . 

R.T. Erdogan zignorował wezwanie. 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50092641
https://www.bbc.com/future/article/20191011-the-hunt-for-japans-ghost-wolves
https://www.bbc.com/future/article/20191011-the-hunt-for-japans-ghost-wolves
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źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50080737 

  

Wielka Brytania - Protestujący z Extinction Rebellion zostali zdjęci siłą z 

dachu pociągu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-50079716 

 

ROSJA: W Polsce poinformowano o znacznym powiększeniu potencjału armii 

rosyjskiej 

źródło: IZ 

https://iz.ru/933228/2019-10-17/v-polshe-zaiavili-o-znachitelnom-

uvelichenii-potentciala-rossiiskoi-armii 

 

 

 

Brexit: UE zawarła porozumienie z Wielką Brytanią ale DUP odmawia poparcia 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/uk-politics-50079385 

 

 

 

16.X 

Turecka ofensywa w Syrii: R. T. Erdogan obiecuje zrealizować plan 

„bezpieczna strefa" 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50080737
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-50079716
https://iz.ru/933228/2019-10-17/v-polshe-zaiavili-o-znachitelnom-uvelichenii-potentciala-rossiiskoi-armii
https://iz.ru/933228/2019-10-17/v-polshe-zaiavili-o-znachitelnom-uvelichenii-potentciala-rossiiskoi-armii
https://www.bbc.com/news/uk-politics-50079385
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Prezydent Turcji odrzucił wezwanie USA do rozejmu 

 

Turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan obiecał kontynuować ofensywę aż do 

utworzenia „bezpiecznej stref" 

 

Oddziały tureckie oraz sprzymierzeni bojownicy syryjscy rozpoczęli operację 

oczyszczanie terenów przygranicznych z bojowników kurdyjskich po tym jak 

oddziały amerykańskie wycofały się 

 

Rząd Turcji uważa Kurdów za ugrupowanie o charakterze terrorystycznym 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50064546 

 

 

 

 

 

Brexit: Premier spotyka się ze swoim gabinetem oraz partią DUP  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-50063022 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50064546
https://www.bbc.com/news/uk-politics-50063022
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Stany Zjednoczone - debata Demokratów: Zwycięzcy i przegrani 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50061719 

  

 

 

 

ROSJA: D.  Pieskow nazwał niespodziewanym żądanie Kijowa aby rozwiązać DNR 

i ŁNR 

źródło: IZ 

https://iz.ru/932816/2019-10-16/peskov-nazval-neozhidannym-trebovanie-

kieva-raspustit-dnr-i-lnr 

  

 

Brytyjscy turyści nielegalnie przekroczyli granicę Kanady ze Stanami 

Zjednoczonymi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50067575 

  

 

 

W. Zielenskij określił warunki, które muszą zostać spełniona aby wycofać 

żołnierzy ukraińskich z Donbasu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/932814/2019-10-16/zelenskii-nazval-usloviia-dlia-otvoda-

voennykh-sil-iz-donbassa 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50061719
https://iz.ru/932816/2019-10-16/peskov-nazval-neozhidannym-trebovanie-kieva-raspustit-dnr-i-lnr
https://iz.ru/932816/2019-10-16/peskov-nazval-neozhidannym-trebovanie-kieva-raspustit-dnr-i-lnr
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50067575
https://iz.ru/932814/2019-10-16/zelenskii-nazval-usloviia-dlia-otvoda-voennykh-sil-iz-donbassa
https://iz.ru/932814/2019-10-16/zelenskii-nazval-usloviia-dlia-otvoda-voennykh-sil-iz-donbassa
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15.X 

Turecka ofensywa w Syrii: Stany Zjednoczone nakładają sankcje 

 

 

Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na tureckie ministerstwa oraz 

przedstawicieli rządu w odpowiedzi na ofensywę kraju w północnej Syrii 

 

Prezydent D. Trump zadzwonił do prezydenta Turcji Recep Tayyip Erdogana i 

zażądała natychmiastowego rozejmu poinformował wiceprezydent  Mike Pence. 

M. Pence powiedział, że przybędzie do regionu tak szybko jak to możliwe. 

źródło: BBC 
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https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50050264 

 

 

 

Amerykanie porzucili dwie bazy w Syrii 

źródło: IZ 

https://iz.ru/932377/2019-10-15/amerikanskie-voennye-pokinuli-bazy-v-sirii 

 

UE spodziewa się, że na kolejnym szczycie „uda się sfinalizować Brexit" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50050433 

  

 

 

Margaret Atwood and Bernardine Evaristo otrzymały wspólnie nagrodę Bookera  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/entertainment-arts-50048964/margaret-atwood-

and-bernardine-evaristo-share-booker-prize 

 

 

 

8 październik (wtorek)  – 14 październik (poniedziałek) 2019 

14.X 

Wybory w Polsce: Wygrała rządząca Partia Prawo i Sprawiedliwość 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50050264
https://iz.ru/932377/2019-10-15/amerikanskie-voennye-pokinuli-bazy-v-sirii
https://www.bbc.com/news/world-europe-50050433
https://www.bbc.com/news/av/entertainment-arts-50048964/margaret-atwood-and-bernardine-evaristo-share-booker-prize
https://www.bbc.com/news/av/entertainment-arts-50048964/margaret-atwood-and-bernardine-evaristo-share-booker-prize
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Lider PIS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki celebrują 

zwycięstwo w Warszawie 

 

Prawo i Sprawiedliwość - rządząca partia wygrała w niedzielnych wyborach 

parlamentarnych 

 

Konserwatywna i nacjonalistyczna partia uzyskała prawie 44% głosów co 

gwarantuje jej większość w niższej izbie parlamentu 

 

Główny rywal - Platforma Obywatelska (KO) uzyskała około 25% głosów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/amp/world-europe-50037654 

 

 

 

Ofensywa Turcji w Syrii: Armia prezydenta Bashar Assada „wkracza do Manbij" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50039106 

 

 

https://www.bbc.com/news/amp/world-europe-50037654
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50039106
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W Hiszpanii doszło do gwałtownych starć po tym jak sąd skazał przywódców 

Katalonii na więzienie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49974289 

 

 

 

ROSJA: Na Kremlu oceniono prawdopodobieństwo konfliktu zbrojnego Rosji i 

Turcji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/931988/2019-10-14/v-kremle-otcenili-vozmozhnost-voennogo-

konflikta-rossii-i-turtcii-v-sar 

 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Przed kluczowym szczytem trwają Rozmowy w sprawie Brexitu  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-50035156 

 

 

13.X 

Turecka ofensywa w Syria: „Setki" krewnych bojowników z Państwa Islamskiego 

uciekło z obozu 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49974289
https://iz.ru/931988/2019-10-14/v-kremle-otcenili-vozmozhnost-voennogo-konflikta-rossii-i-turtcii-v-sar
https://iz.ru/931988/2019-10-14/v-kremle-otcenili-vozmozhnost-voennogo-konflikta-rossii-i-turtcii-v-sar
https://www.bbc.com/news/uk-politics-50035156
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Obóz w Ain Issa był miejscem gdzie były umieszczone setki dzieci bojowników 

PI 

 

Setki cudzoziemców związanych z Państwem Islamskim uciekło z obozu w 

północnej Syrii na skutek ofensywy tureckiej informują źródła kurdyjskie 

 

Poinformowano, kiedy doszło do walk w pobliżu osadzeni w obozie zaatakowali 

bramę do obozu Ain Issa. Turcja rozpoczęła atak w ubiegłym tygodniu, 

którego celem jest wyparcie sił kurdyjskich z regionu. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50029540 

 

 

W Polsce trwają wybory do sejmu i senatu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/programmes/w172wyjc2d8w4x6 

 

 

 

W obozie dla krewnych bojowników PI zaleziono brytyjskie sieroty 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50029540
https://www.bbc.co.uk/programmes/w172wyjc2d8w4x6
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-50030567/british-orphans-

found-trapped-in-syria-is-camp 

 

 

Brexit: Zdaniem Borisa Johnsona pozostało wiele „ważnych" działań w sprawie 

porozumienia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-50032500 

 

 

Brigid Kosgei pobiła rekord  Pauly Radcliffe w maratonie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/sport/athletics/50035304 

 

 

12.X 

Pożary w Amazonii: Co się dzieje w Brazylii? 

 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-50030567/british-orphans-found-trapped-in-syria-is-camp
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-50030567/british-orphans-found-trapped-in-syria-is-camp
https://www.bbc.com/news/uk-politics-50032500
https://www.bbc.com/sport/athletics/50035304
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Ciemne chmury dymu zasnuły miasta w Brazylii kiedy płonęły lasy w Amazonii 

na skalę niespotykaną od lat a świat patrzył z odrazą 

 

Przez kilka tygodni w sierpniu oczy świta były zwrócone na Brazylię i jej 

rząd. Ale co stało się później po dwóch miesiącach? I dlaczego problem 

wygląda na poważniejszy niż na początku myślano? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49971563 

 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49971563
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Wokół miasta Ras al-Ain  na północnej granicy Syrii trwają zaciekłe walki 

podczas gdy Turcja kontynuuje swoją ofensywę przeciwko Kurdom 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50025727 

 

 

 

Tajfun Hagibis: Japonię nawiedziły masowe powodzie oraz doszło do 

obsunięcia się ziemi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-50020108 

 

 

 

BREXIT: „Intensywne techniczne" rozmowy trwają pomiędzy Wielką Brytanią a 

UE w Brukseli 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-50025931 

 

 

 

Eliud Kipchoge przebiegł maraton w czasie poniżej dwóch godzin 

źródło:BBC 

https://www.bbc.com/sport/athletics/50025543 

 

 

11.X 

Turecka ofensywa w Syrii: W wyniku działań zbrojnych zginęło kilkadziesiąt 

osób 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50025727
https://www.bbc.com/news/world-asia-50020108
https://www.bbc.com/news/uk-politics-50025931
https://www.bbc.com/sport/athletics/50025543
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Mieszkańcy uciekają z miasta Ras al-Ain 

w północnej Syrii rośnie liczba zabitych i rannych podczas trwającej 

ofensywy przeciwko Kurdom  

 

Co najmniej 11 cywilów zginęło oraz kilkudziesięciu bojowników należących 

do Syrian Democratic Forces oraz bojowników z ugrupowań protureckich 

informują raporty. 

Turcja potwierdziła śmierć pierwszego tureckiego żołnierza. Dziesiątki 

tysięcy ludzi opuściły swoje domy a tymczasem rośnie międzynarodowa krytyka 

ofensywy 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50011468 

  

 

 

ROSJA: W. Putin zapowiedział wznowienie prac nad rakietami krótkiego i 

średniego zasięgu po decyzji USA z wycofania się z porozumienia o redukcji 

uzbrojenia 

źródło: BBC 

https://iz.ru/931026/2019-10-11/putin-zaiavil-o-razrabotke-rsmd-v-otvet-na-

deistviia-ssha 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50011468
https://iz.ru/931026/2019-10-11/putin-zaiavil-o-razrabotke-rsmd-v-otvet-na-deistviia-ssha
https://iz.ru/931026/2019-10-11/putin-zaiavil-o-razrabotke-rsmd-v-otvet-na-deistviia-ssha
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Ministerstwo spraw zagranicznych Iranu poinformowało o zaatakowaniu 

irańskiego tankowca na Morze Czerwonym 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50011218 

  

 

 

 

Pokojową nagrodę Nobla dostał premier Etiopii Abiy Ahmed 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-50013273 

 

 

 

 

ROSJA: Zmarł astronauta Aleksej Leonow 

źródło: IZ  

https://iz.ru/931121/2019-10-11/umer-kosmonavt-aleksei-leonov 

 

 

10.X 

 

Turecka ofensywa w Syrii: Drugi dzień po ataku trwają ciężkie walki 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50011218
https://www.bbc.com/news/world-africa-50013273
https://iz.ru/931121/2019-10-11/umer-kosmonavt-aleksei-leonov
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Rebelianci z Wolnej Armii Syrii wspierani przez Turcję również biorą udział 

w ofensywie - na zdjęciu przekraczanie granicy w Syrii 

 

 

Na terenach będących pod kontrolą Kurdów w północnej Syrii drugi dzień 

trwają ciężkie walki 

 

 

Turcja poinformowała, że zajęła wiele z planowanych celów i zabiła 

kilkudziesięciu bojowników kurdyjskich 

 

Raporty mówią o dziesiątkach tysięcy ludzi, którzy opuścili swoje domy a 

Kurdowie informują o kilku ofiarach wśród ludności cywilnej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49998035 

 

 

 

 

Ukraina nie będzie dążyć do zwrotu Krymu i Donbasu na drodze wojennej  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49998035
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źródło: IZ 

https://iz.ru/930652/2019-10-10/ukraina-ne-budet-vozvrashchat-krym-i-

donbass-voennym-putem 

 

 

Erdogan po krytyce UE zagroził, że nie otworzy granic dla uchodźców 

źródło: IZ 

https://iz.ru/930674/2019-10-10/erdogan-posle-kritiki-es-prigrozil-otkryt-

granitcy-dlia-bezhentcev 

 

 

 

 

Strzelanina w Niemczech: Przywódca Żydów krytykuje „zaniedbania" ze strony 

policji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49997704 

 

 

 

Państwo Islamskie: Kto zajmie się cudzoziemcami, którzy wstąpili w jego 

szeregi? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49959338 

 

 

 

 

 

Brytyjscy bojownicy z PI przejęci przez Stany Zjednoczone 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-49995909 

https://iz.ru/930652/2019-10-10/ukraina-ne-budet-vozvrashchat-krym-i-donbass-voennym-putem
https://iz.ru/930652/2019-10-10/ukraina-ne-budet-vozvrashchat-krym-i-donbass-voennym-putem
https://iz.ru/930674/2019-10-10/erdogan-posle-kritiki-es-prigrozil-otkryt-granitcy-dlia-bezhentcev
https://iz.ru/930674/2019-10-10/erdogan-posle-kritiki-es-prigrozil-otkryt-granitcy-dlia-bezhentcev
https://www.bbc.com/news/world-europe-49997704
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49959338
https://www.bbc.com/news/uk-49995909
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Olga Tokarczuk i Peter Handke zdobyli nagrodę Nobla w dziedzinie literatury 

za rok 2018 i 2019 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-49976107 

 

 

9.X 

Turcja rozpoczęła lądową ofensywę w północnej Syrii 

 

 

Pierwszy oddział piechoty tureckiej przygotowuje się do wkroczenia do Syrii 

 

Turcja rozpoczęła lądową ofensywę w północnej Syrii po tym jak jej samoloty 

i artyleria zbombardowały tereny znajdujące się pod kontrolą kurdyjską 

 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-49976107
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Prezydent Recep Tayyip Erdogan poinformował, że operacja na na celu 

utworzenie „bezpiecznej strefy" na której nie będzie bojowników 

kurdyjskich. 

Decyzja spotkała się z ogólnym potępieniem, UE nalega aby Turcja zakończyła 

ofensywę. 

Siły dowodzone przez Kurdów, które były kluczowym sprzymierzeńcem Stanów 

Zjednoczonych zapowiadają opór. 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49983357 

 

 

 

Strzelanina w Niemczech: Napastnik podczas ataku na synagogę zabił dwie 

osoby 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-49988482 

 

STANY ZJEDNOCZONE: Biały Dom „nie będzie współpracował ze śledztwem, 

którego celem jest impeachment D. Trumpa” 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49981806 

 

 

 

„Naftogaz" wystąpił przeciwko przedłużeniu kontraktu na tranzyt gazu przez 

Ukrainę 

źródło: IZ 

https://iz.ru/930308/2019-10-09/naftogaz-vystupil-protiv-prodleniia-

kontrakta-na-tranzit-gaza-cherez-ukrainu 

 

 

Przyznano nagrodę Nobla w dziedzinie chemii - uhonorowano naukowców, którzy 

opracowali baterię litowo-jonową 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49983357
https://www.bbc.com/news/world-europe-49988482
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49981806
https://iz.ru/930308/2019-10-09/naftogaz-vystupil-protiv-prodleniia-kontrakta-na-tranzit-gaza-cherez-ukrainu
https://iz.ru/930308/2019-10-09/naftogaz-vystupil-protiv-prodleniia-kontrakta-na-tranzit-gaza-cherez-ukrainu
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-49962133 

 

 

 

Angielska Wyspa, która nie znajduje się w Zjednoczonym Królestwie 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/travel/story/20191008-the-british-isle-that-doesnt-

belong 

 

 

 

8.X 

Granica turecko-syryjska: D. Trump zagroził, że „zniszczy" turecką 

gospodarkę 

 

https://www.bbc.com/news/science-environment-49962133
http://www.bbc.com/travel/story/20191008-the-british-isle-that-doesnt-belong
http://www.bbc.com/travel/story/20191008-the-british-isle-that-doesnt-belong
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źródło" Obraz konfliktu - IHS Markit 7.10.2019 

 

Prezydent USA D. Trump zagroził, że zniszczy turecką gospodarkę jeżeli kraj 

„przekroczy granicę" po jego niespodziewanej decyzji aby  wycofać wojska 

amerykańskie z pn-wsch Syrii 

 

W serii tweetów D. Trump bronił swojego ruchu, króry otworzył dla Turcji 

drogę do ataku na bojowników kurdyjskich. Decyzja prezydenta Trumpa została 

mocno skrytykowana nawet przez jego republikańskich sojuszników 
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źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49966216 

 

 

 

 

Extinction Rebellion: Policja nakazała aktywistom wycofać się grożąc 

aresztowaniami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-49972208 

 

 

 

Brexit: Porozumienie nie jest możliwe informują źródła po rozmowie premiera 

Wielkiej Brytanii i kanclerz Niemiec 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-49970267 

 

 

 

Przyznano nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki 

żródło: IZ,BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-49960497 

https://iz.ru/929817/2019-10-08/nazvany-imena-laureatov-nobelevskoi-premii-

po-fizike 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49966216
https://www.bbc.com/news/uk-49972208
https://www.bbc.com/news/uk-politics-49970267
https://www.bbc.com/news/science-environment-49960497
https://iz.ru/929817/2019-10-08/nazvany-imena-laureatov-nobelevskoi-premii-po-fizike
https://iz.ru/929817/2019-10-08/nazvany-imena-laureatov-nobelevskoi-premii-po-fizike
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1 październik (wtorek)  – 7 październik (poniedziałek) 2019 

7.X 

Granica pomiędzy Turcja a Syrią: Kurdowie wyrażają dezaprobatę po tym jak 

stany Zjednoczone zdecydowały się na wycofanie swoich wojsk 

 

 

Prezydent Erdogan podczas zebrania Ogólnego ONZ przedstawił mapę 

proponowanej strefy, która zostanie utworzona 

 

Amerykańskie oddziały rozpoczęły wycofywanie wojsk z północnej Syrii, 

umożliwiając operację Turcji przeciwko kurdyjskim bojownikom 

 

Siły dowodzone przez Kurdów do tej pory były kluczowym sojusznikim USA w 

Syrii kiedy pomogli w pokonaniu Państwa Islamskiego ale teraz są uważanie 

przez Turcje za terrorystów. 

Jedno z głównych ugrupowań kurdyjskich określiło decyzję USA jako „cios w 

plecy".  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49960973 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49960973
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Extinction Rebellion: Podczas protestów w Sydney i Amsterdamie doszło do 

aresztowania aktywistów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-49959227 

  

 

 

W. Zelenski osłabił blokadę Donbasu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/929539/2019-10-07/zelenskii-oslabil-blokadu-donbassa 

 

 

Trójka naukowców, którzy odkryli jak komórki organizmu wyczuwają oraz 

adaptują się do poziomu tlenu zdobyli nagrodę Nobla 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-49959737 

 

 

 

6.X 

Impeachment Donalda Trumpa: Pojawia się drugi informator 

 

https://www.bbc.com/news/world-49959227
https://iz.ru/929539/2019-10-07/zelenskii-oslabil-blokadu-donbassa
https://www.bbc.com/news/health-49959737
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Amerykański prezydent wraca do Białego Domu po grze w golfa w niedzielę 

 

Pojawił się drugi informator w sprawie przeciwko prezydentowi D. Trumpowi 

informują prawnicy reprezentujący pierwszego 

Mark Zaid powiedział ABC News, że druga osoba również wywodzi się z wywiadu 

i rozmawiał on już z generalnym inspektorem. 

Biały Dom nie skomentował wydarzenia. Prezydent D. Trump konsekwentnie 

zaprzecza, że jego celem było osiągnięcie prywatnych korzyści 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49953225 

 

 

 

 

 

Marsz protestacyjny w Hong Kongu zamienił się w przemoc 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49949548 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49953225
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49949548
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Dziennikarze, którzy dostali się pod ostrzał w Donbasie opublikowali wideo 

źródło: IZ 

https://iz.ru/929210/2019-10-06/popavshie-pod-obstrel-v-donbasse-

zhurnalisty-izvestii-opublikovali-video 

 

 

 

 

 

Nastawienie, które może doprowadzić do katastrofy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/worklife/article/20191001-the-bias-behind-the-worlds-

greatest-catastrophes 

 

5.X 

Protesty w Iraku: W ciągu pięciu dni niepokojów zginęło prawie 100 osób 

 

 

W chwili obecnej protestujący nie mają widocznego przywódcy 

https://iz.ru/929210/2019-10-06/popavshie-pod-obstrel-v-donbasse-zhurnalisty-izvestii-opublikovali-video
https://iz.ru/929210/2019-10-06/popavshie-pod-obstrel-v-donbasse-zhurnalisty-izvestii-opublikovali-video
https://www.bbc.com/worklife/article/20191001-the-bias-behind-the-worlds-greatest-catastrophes
https://www.bbc.com/worklife/article/20191001-the-bias-behind-the-worlds-greatest-catastrophes
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Liczba ofiar antyrządowych protestów w Iraku wzrosła do prawie 100 osób 

informuje komisja parlamentarna praw człowieka kraju 

Niepokoje trwają piaty dzień – w niedzielę zginęło co najmniej pięć osób na 

skutek starć w stolicy - Bagdadzie. Siły bezpieczeństwa użyły kolejny raz 

ostrej amunicji. Demonstranci protestują przeciwko bezrobociu, niewłaściwej 

służbie publicznej oraz korupcji. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49946325 

 

 

Hong Kong: Transport sparaliżowany na skutek protestów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49944441 

 

 

 

Dochodzenie w sprawie D. Trump - Ukraina - Demokraci domagają się 

dokumentów z Białego Domu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49942394 

 

 

 

TAJLANDIA: Sześć słoni zginęło próbując ratować się na jednym z wodospadów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-49944885 

 

 

 

4.X 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49946325
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49944441
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49942394
https://www.bbc.com/news/world-asia-49944885
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D.Trump-Ukraina: Wiadomości tekstowe pokazują alarm, wśród dyplomatów 

 

 

W czwartek opublikowano wiadomości tekstowe wysłane przez głównych 

dyplomatów amerykańskich Billa Taylora and Gordona Sondlanda 

Opublikowane teksty pokazują jak działali urzędnicy amerykańscy aby 

zachęcić ukraińskiego prezydenta do wszczęcia publicznego procesu wobec 

głównego przeciwnika prezydenta Joe Baidena 

 

Wiadomości opublikowane przez Demokratów z Kongresu ujawniono w momencie 

kiedy przeciwko D. Trumpowi jest rozważane wszczęcie procedury 

impeachmentu. 

 

Na opublikowanych wiadomościach tekstowych widać jak jeden z dyplomatów 

informuje, że byłoby „szalonym pomysłem" wstrzymanie pomocy wojskowej dla 

Ukrainy w tym celu aby D. Trump miał większe szansę na powtórny wybór w 

2020 roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49930863 

 

 

 

Hong Kong: Złość po tym jak zakazano używania masek po kilku miesiącach 

protestów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49931598 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49930863
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49931598
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Strajk klimatyczny: Dlaczego Rosjanie nie przyjmują przesłania Grety? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49918912 

 

 

 

Więcej niż jednej czwartej ssaków żyjących w Zjednoczonym Królestwie grozi 

zagłada 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-49892209 

 

 

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych FR obiecało zrobić wszystko dla uwolnienia 

dziennikarki zatrzymanej w Iranie 

źródło: BBC 

https://iz.ru/928639/2019-10-04/mid-poobeshchal-sdelat-vse-dlia-

osvobozhdeniia-zhurnalistki-iuzik-v-irane 

 

 

 

 

Sparaliżowany mężczyzna może sie poruszać w egzoszkielecie, który reaguje 

na sygnały wysyłane z mózgu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-49907356 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49918912
https://www.bbc.com/news/science-environment-49892209
https://iz.ru/928639/2019-10-04/mid-poobeshchal-sdelat-vse-dlia-osvobozhdeniia-zhurnalistki-iuzik-v-irane
https://iz.ru/928639/2019-10-04/mid-poobeshchal-sdelat-vse-dlia-osvobozhdeniia-zhurnalistki-iuzik-v-irane
https://www.bbc.com/news/health-49907356
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3.IX 

 

Protesty w Hong Kongu: Władze wprowadzają zakaz stosowania masek 

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/660/cpsprodpb/1930/production/_109084460_gett

yimages-1173037961.jpg 

 

Lokalne media poinformowały, ze rząd Hong Kongu wprowadza zakaz noszenia 

masek na twarzy podczas publicznych zgromadzeń 

 

Władze wprowadzają wyjątkowe prawo datowane z epoki kolonialnej wymierzone 

w protestujących 

 

Ustawa zwana jako Emergency Regulations Ordinance nie była w użyciu przez 

ponad 50 lat. Protesty w Hong Kongu rozpoczęły się w czerwcu na skutek 

propozycji ekstradycji podejrzanych przestępców do Chin. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49918889 

 

 

 

Korea Północna testuje pociski startujące z morza 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-49915224 

 

 

 

Brexit: Boris Johnson przedstawia swoje plany posłom 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49918889
https://www.bbc.com/news/world-asia-49915224
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https://www.bbc.com/news/uk-politics-49914326 

 

 

 

„Sojuz MC-12” z trzema członkami załogi wylądował w Kazachstanie 

źródło: BBC 

https://iz.ru/928249/2019-10-03/soiuz-ms-12-s-tremia-chlenami-ekipazha-mks-

sovershil-posadku-v-kazakhstane 

 

 

2.IX 

Korea Północna mogła wystrzelić pocisk z łodzi podwodnej 

 

 

Po przerwie w ostatnim czasie Korea wznowiła próby z pociskami 

 

Korea Północna mogła wystrzelić pocisk balistyczny z łodzi podwodnej, 

wydarzenie do którego doszło w kilka godzin po tym kiedy Pyongyang 

poinformował, że wznowi rozmowy w sprawie rozbrojenia ze Stanami 

Zjednoczonymi 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-49914326
https://iz.ru/928249/2019-10-03/soiuz-ms-12-s-tremia-chlenami-ekipazha-mks-sovershil-posadku-v-kazakhstane
https://iz.ru/928249/2019-10-03/soiuz-ms-12-s-tremia-chlenami-ekipazha-mks-sovershil-posadku-v-kazakhstane
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Władze Korei Południowej poinformowały, że pocisk wystrzelony w pobliżu 

portu Wonsan przeleciał około 450 km i osiągnął wysokość 910 km przed tym 

jak spadł do Morza Japońskiego.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-49902182 

 

 

 

 

 

Protesty w Hong Kongu: Jeden z wielu dni kiedy doszło do „największej 

przemocy" 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49902351 

 

 

 

Boris Johnson: Wyjście Wielkiej Brytanii bez porozumienia z UE jedyną 

alternatywą dla planu Brexitu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-49906702 

 

 

 

Rosja zwiększyła czujność  reakcją Kijowa na podpisanie „Formuły 

Steinmeiera" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/927820/2019-10-02/rossiiu-nastorozhila-reaktciia-kieva-na-

podpisanie-formuly-shtainmaiera 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-49902182
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49902351
https://www.bbc.com/news/uk-politics-49906702
https://iz.ru/927820/2019-10-02/rossiiu-nastorozhila-reaktciia-kieva-na-podpisanie-formuly-shtainmaiera
https://iz.ru/927820/2019-10-02/rossiiu-nastorozhila-reaktciia-kieva-na-podpisanie-formuly-shtainmaiera
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1.IX 

Rocznica utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej: Jeden z protestujących w 

Hong Kongu został postrzelony przy pomocy prawdziwej amunicji 

 

 

Policja aresztuje demonstrantów w dzielnicy Sha Tin w Hong Kongu 

Jeden z aktywistów biorący udział w ant rządowych protestach w Hong Kongu 

podczas starć z policją został postrzelony w klatkę piersiową. 

Do wydarzenia doszło kiedy tysiące ludzi demonstrowało wyrażając swój 

sprzeciw wobec 70 rocznicy rządów komunistów w Chinach. Choć do tej pory do 

uczestników strzelano przy pomocy gumowych kul to tym razem pierwszy raz 

doszło do obrażeń przy pomocy prawdziwej amunicji  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49891403 

 

 

 

 

 

Boris Jonson: Po Brexicie na wyspie w Irlandii będzie potrzeba wprowadzenia 

kontroli na granicy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49891403
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https://www.bbc.com/news/uk-politics-49890199 

 

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że w Rosji spadło spożycie 

alkoholu o 43% 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49892339 

 

 

 

Para, która zastanawia się nad rodzicielstwem w związku ze zmianami 

klimatycznymi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/worklife/article/20190920-the-couples-reconsidering-

kids-because-of-climate-change 

 

 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-49890199
https://www.bbc.com/news/world-europe-49892339
https://www.bbc.com/worklife/article/20190920-the-couples-reconsidering-kids-because-of-climate-change
https://www.bbc.com/worklife/article/20190920-the-couples-reconsidering-kids-because-of-climate-change

