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W numerze: 

31    Hamza Bin Laden „Zabity w ataku powietrznym" 

30    Kryzys związany z Ebola: Rwanda otwiera granice z DRK 

28    USA wycofują się z układu zawartego w okresie zimnej wojny 

28    Protesty w Hong Kongu: Policja użyła gazu łzawiącego 

27    Protesty w Rosji: Zatrzymano setki w związku z demonstracją 

26    Szczepionka przeciwko Ebola: Dlaczego jest tak kontrowersyjna? 

25    Zwierzęta, które przetrwają zmiany klimatyczne 

25    Indie nadają spornemu terytorium Kaszmiru specjalny status 

24    Strzelanina w USA: D. Trump potępia ataki   

23    Jak opóźnić proces starzenia się? 

23    Na Filipinach ogłoszono epidemię dengi 

21    Chiny ostrzegają protestujących w Hong Kongu  

20    Masowa strzelanina w USA: D. Trump odwiedził Dayton i El Paso 

19    ZIMBABWE: 1/3 ludności kraju nie ma pożywienia 

19    Dieta roslinna, która może walczyć ze zmianami klimatu  

18    Promieniowanie po wybuchu silnika rakietowego w pn. Rosji 
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16    Hong  Kong: USA nazywają Chiny „bandyckim reżimem"  

15    Tajfun Lekima: W Chinach zginęło 28 osób a 1 mln ewakuowano  

14    Strzelanina w meczecie w Norwegii 

13    Konflikt w Jemenie: Separatyści przejęli kontrolę nad Aden 

7     Płoną lasy w dorzeczu Amazonki 

29 sierpień (czwartek)  – 31sierpień (sobota) 2019 

31.VIII 

WIELKA BRYTNIA: Zawieszenie parlamentu: W kraju doszło do protestów tysięcy 

ludzi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-49534940 

  

 

Protestujący w Hong Kongu nie zgadzają się na wprowadzone zakazy i 

występuję przeciwko policji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49534439 

  

 

USA - Sirhan Sirhan: Zabójca Reberta F. Kennedy'ego został ugodzony nożem w 

więzieniu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49536267 

 

 

30.VIII 

https://www.bbc.com/news/uk-49534940
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49534439
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49536267
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WIELKA BRYTANIA: Sędzia ze Szkocji nie zgodził się aby tymczasowo wstrzymać 

zakaz obrad parlamentu 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-49521132 

  

Siły bezpieczeństwa zarządzanego przez Indie Kaszmiru zostały oskarżone o 

stosowanie tortur  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49481180 

  

 

Aresztowanie aktywistów w Hong Kongu: Oskarżono Joshua Wonga i innych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49520025 

 

 

Nowa Zelandia wprowadza zakaz na pływanie z delfinami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/newsbeat-49507901 

  

 

10 filmów do obejrzenia we wrześniu 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20190828-ten-films-to-watch-this-september 

 

 

29.VIII 

Brexit: „Jedyna szansa" aby w kolejnym tygodniu wybrać opcję wyjścia z UE 

bez porozumienia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-49521132
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49481180
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49520025
https://www.bbc.com/news/newsbeat-49507901
http://www.bbc.com/culture/story/20190828-ten-films-to-watch-this-september
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https://www.bbc.com/news/uk-politics-49512762 

 

 

 

KOLUMBIA: Były bojownik ugrupowania Farc Iván Márquez wzywa do ponownego 

zbrojenia po tym jak minęło mniej niż trzy lata po tym jak rebelianci 

podpisali porozumienia z rządem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49508411 

 

 

 

W ojczyźnie Meleanii Trump - Słowenii postawiono posąg D. Trumpa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49514462 

 

 

 

15 sierpień (czwartek)  – 28 sierpień (środa) 2019 

28.VIII 

WIELKA BRYTANIA: Zawieszenie parlamentu: Królowa aprobuje plan premiera 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-49493632 

 

Brexit i zawieszenie parlamentu: Co sie właśnie wydarzyło 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-49495757 

 

 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-49512762
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49508411
https://www.bbc.com/news/world-europe-49514462
https://www.bbc.com/news/uk-politics-49493632
https://www.bbc.com/news/uk-49495757
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MEKSYK: w wyniku ataku w barze zginęło 25 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49494019 

 

 

Kryzys we Włoszech: Partia Demokratyczna i populistyczny Five Star Movement 

uzgodniły utworzenie koalicji  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49502232 

 

 

27.VIII 

Pożary w Amazonii: Brazylia odrzuca ofertę pomocy w wysokości 22 milionów 

dolarów od grupy G7 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49479470 

 

Oskarżycielka Jeffrey Epsteina nalega aby książę Andrew  nie ukrywał faktów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49486590 

 

Amerykański sędzia blokuje zakaz wprowadzony przez stan Missouri a 

dotyczący możliwości aborcji po ośmiu tygodniach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49490344 

 

 

Wioska, która próbuje przetrwać suszę dzięki wodzie z jaskini 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/49436917/the-village-surviving-a-drought-on-

cave-water 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49494019
https://www.bbc.com/news/world-europe-49502232
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49479470
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49486590
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49490344
https://www.bbc.com/news/av/49436917/the-village-surviving-a-drought-on-cave-water
https://www.bbc.com/news/av/49436917/the-village-surviving-a-drought-on-cave-water
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26.VIII 

Pożary w Amazonii: G7 planuje uruchomić fundusz dla opłacenia samolotów, 

które będę walczyć z żywiołem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49469476 

 

USA: Użycie broni nuklearnej przeciwko huraganom nie jest dobrym 

rozwiązaniem wyjaśnia NOAA prezydentowi D. Trumpowi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49471093 

 

 

 

Szczyt Państw G7: Prezydent D. Trump mówi, że jest gotów spotkać się z 

prezydentem Hassan Rouhani ale pod pewnymi warunkami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49475744 

 

 

 

Warstwa pumeksu na Oceanie Spokojnym aż po horyzont 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-49470836/pacific-pumice-raft-left-

no-water-visible 

 

 

25.VIII 

Policja w Hong Kongu po raz pierwszy użyła ostrej amunicji oraz armatek 

wodnych w stosunku do demonstrantów 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49469476
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49471093
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49475744
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-49470836/pacific-pumice-raft-left-no-water-visible
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-49470836/pacific-pumice-raft-left-no-water-visible
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49465836 

 

 

Brexit: Boris Johnson mówi, że są szanse na zawarcie umowy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/49465298 

 

 

 

Emigranci „wykorzystywani" w Japonii 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-49448757/migrant-workers-exploited-

in-japan 

 

 

24.VIII 

Pożary w Amazonii: Prezydent Jair Bolsonaro zniósł kary za przestępstwa 

związane ze środowiskiem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49460022 

 

Pożar w dorzeczu Amazonki: Dlaczego lasy deszczowe pomagają w walce ze 

zmianami klimatycznymi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-49460263 

 

23.VIII 

Płoną lasy w dorzeczu Amazonki 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49465836
https://www.bbc.com/news/49465298
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-49448757/migrant-workers-exploited-in-japan
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-49448757/migrant-workers-exploited-in-japan
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49460022
https://www.bbc.com/news/uk-49460263
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49433767 

 

Pożary w Amazonce: A. Merkel i M. Macron wzywają do pilnej debaty kraje 

grupy G7 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49443389 

 

 

 

Protesty w Hong Kongu: Youtube zamyka konta w związane z dezinformacją 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/technology-49443489 

 

 

ROSJA: Wypadek w związku z wybuchem silnika rakietowego: Lekarze boją się 

„napromieniowanych pacjentów" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49432681 

 

 

Białe gangi w Stanach Zjednoczonych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/stories-49435867/white-supremacy-gangs-in-the-

us-how-and-why-people-join 

 

 

16.VIII 

Kongresmanka Rashida Tlaib  odrzuca możliwość „wizyty humanitarnej" w 

Izraelu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49433767
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49443389
https://www.bbc.com/news/technology-49443489
https://www.bbc.com/news/world-europe-49432681
https://www.bbc.com/news/av/stories-49435867/white-supremacy-gangs-in-the-us-how-and-why-people-join
https://www.bbc.com/news/av/stories-49435867/white-supremacy-gangs-in-the-us-how-and-why-people-join
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https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49373269 

 

 

Grenlandia: Ostrzeżono D. Trumpa, że nie ma możliwości zakupu wyspy od 

rządu w Dani 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49367792 

 

 

 

Imigranci z Malty: Jedyny ocalały opisuje 11 dni na łodzi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49368077 

 

 

 

Trudna sytuacja amerykańskiego gospodarstwa mlecznego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-49363157/the-plight-of-a-us-

dairy-farm 

 

 

 

Zderzenie rosyjskiego samolotu z ptakami: jak opanowanie pozwoliło 

sprowadzić maszynę bezpiecznie na ziemię 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49369172 

 

 

 

Dlaczego film Q. Tarantino pod tytułem: „Bękarty wojny" jest uznawany za 

arcydzieło 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49373269
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49367792
https://www.bbc.com/news/world-europe-49368077
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-49363157/the-plight-of-a-us-dairy-farm
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-49363157/the-plight-of-a-us-dairy-farm
https://www.bbc.com/news/world-europe-49369172
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źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20190815-why-inglourious-basterds-is-

quentin-tarantinos-masterpiece 

 

 

15.VIII 

Irański tankowiec: Gibraltar nakazał zwolnienie statku Grace 1 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-49362182 

 

 

 

 

 

Izrael zakazuje wjazdu na swoje terytorium kongresmenkom Ilhan Omar i 

Rashida Tlaib 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49363041 

 

 

 

Zderzenie ze stadem ptaków: Kolizja rosyjskiego samolotu z mewami zmusiła 

go do lądowania na polu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-49356778/russia-bird-strike-

collision-with-gulls-forces-plane-to-land-in-field 

 

 

 

 

http://www.bbc.com/culture/story/20190815-why-inglourious-basterds-is-quentin-tarantinos-masterpiece
http://www.bbc.com/culture/story/20190815-why-inglourious-basterds-is-quentin-tarantinos-masterpiece
https://www.bbc.com/news/uk-49362182
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49363041
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-49356778/russia-bird-strike-collision-with-gulls-forces-plane-to-land-in-field
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-49356778/russia-bird-strike-collision-with-gulls-forces-plane-to-land-in-field
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YouTube: Autorzy wideo utożsamiający się z LGBT pozywają serwis w związku z 

dyskryminacją 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/technology-49343823 

 

 

 

8 sierpień (czwartek)  – 14 sierpień (środa) 2019 

14.VIII 

Brexit: Ph. Hammond powiedział, że premier chce zniszczyć szansę na nowe 

porozumienie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-49336144 

 

 

ROSJA: Na Krymie uznano plany Ukrainy zmierzające do blokady półwyspu jako 

szalone  

źródło: IZ 

https://iz.ru/910033/2019-08-14/v-krymu-nazvali-sumasshestviem-plany-

ukrainy-po-morskoi-blokade-poluostrova 

 

 

 

Rosja poinformowała, że eksplozja rakiety spowodowała szesnastokrotny 

wzrost poziomu promieniowania 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49339895 

 

 

Gospodarka niemiecka zwalnia 

https://www.bbc.com/news/technology-49343823
https://www.bbc.com/news/uk-politics-49336144
https://iz.ru/910033/2019-08-14/v-krymu-nazvali-sumasshestviem-plany-ukrainy-po-morskoi-blokade-poluostrova
https://iz.ru/910033/2019-08-14/v-krymu-nazvali-sumasshestviem-plany-ukrainy-po-morskoi-blokade-poluostrova
https://www.bbc.com/news/world-europe-49339895
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-49342012 

 

 

13.VIII 

Protesty w Hong Kongu uniemożliwiają pracę lotniska drugi dzień z rzędu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49330848 

 

 

ROSJA: Na Kremlu odmówiono uznania wieców za kryzys polityczny 

źródło: IZ 

https://iz.ru/909638/2019-08-13/v-kremle-otkazalis-schitat-mitingi-v-

moskve-politicheskim-krizisom 

 

 

 

Incydent w Sydney: W związku z atakiem przy pomocy noża aresztowano 

mężczyznę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-49327241 

 

 

Leki na wirus Ebola „skuteczne w 90%" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-49326505 

 

 

12.VIII 

https://www.bbc.com/news/business-49342012
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49330848
https://iz.ru/909638/2019-08-13/v-kremle-otkazalis-schitat-mitingi-v-moskve-politicheskim-krizisom
https://iz.ru/909638/2019-08-13/v-kremle-otkazalis-schitat-mitingi-v-moskve-politicheskim-krizisom
https://www.bbc.com/news/world-australia-49327241
https://www.bbc.com/news/world-africa-49326505
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Protesty w Hong Kongu: Po tym jak tysiące ludzi zajęły lotnisko doszło do 

odwołania lotów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49317975 

 

Korea Południowa uderza w Japonię podczas dysputy dotyczącej II wojny 

światowej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-49317461 

 

 

 

Astronom ocenił niebezpieczeństwo lecącej w kierunku Ziemi asteroidy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/909240/2019-08-12/astronom-otcenil-opasnost-

priblizhaiushchego-v-storonu-zemli-asteroida 

 

 

 

Określone regiony Rosji z największą liczbą rodzin należących do średniej 

klasy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/909215/2019-08-12/opredeleny-regiony-rossii-s-samym-bolshim-

chislom-semei-srednego-klassa 

 

 

11.VIII 

Konflikt w Jemenie: Separatyści z południa przejęli kontrolę nad Aden 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49308199 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49317975
https://www.bbc.com/news/business-49317461
https://iz.ru/909240/2019-08-12/astronom-otcenil-opasnost-priblizhaiushchego-v-storonu-zemli-asteroida
https://iz.ru/909240/2019-08-12/astronom-otcenil-opasnost-priblizhaiushchego-v-storonu-zemli-asteroida
https://iz.ru/909215/2019-08-12/opredeleny-regiony-rossii-s-samym-bolshim-chislom-semei-srednego-klassa
https://iz.ru/909215/2019-08-12/opredeleny-regiony-rossii-s-samym-bolshim-chislom-semei-srednego-klassa
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49308199
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Strzelanina w norweskim meczecie uznana za akt terroru 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49311482 

 

 

 

Jeffrey Epstein: Jak rozprzestrzeniają się teorie spiskowe po śmierci 

finansisty 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49312746 

 

 

 

Tajemnica krzyczących dziewcząt w Malezji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48850490 

 

 

10. VIII 

Strzelanina w meczecie w Norwegii: Mężczyzna otworzył ogień w Al-Noor 

Islamic Centre 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49311482
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49312746
https://www.bbc.com/news/world-asia-48850490
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Zdaniem policji mężczyzna działał samodzielnie 

 

Po strzelaninie w meczecie aresztowano mężczyznę - jedna osoba została 

ranna 

 

Zdaniem policji napastnik otworzył ogień  w Al-Noor Islamic Centre na 

przedmieściach Oslo. Później w domu podejrzanego znaleziono martwą kobietę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49308016 

 

 

Tajfun Lekima: W Chinach zginęło 28 osób a milion zostało ewakuowanych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49303877 

 

 

 

USA: w sieci Walmart w stanie Missouri doszło do wybuchu paniki wywołanej 

przez uzbrojonego mężczyznę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49308016
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49303877
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https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49303879 

 

 

 

 

Jeffrey Epstein: Finansista znaleziony martwy w celi więziennej w Nowym 

Jorku 

źródło: BBC: 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49306032 

 

 

9.VIII 

Hong  Kong: Stany Zjednoczone nazywają Chiny „bandyckim reżimem" po 

ostatnich protestach 

 

 

Do zatargu doszło po tym jak demonstranci zebrali się na terenie lotniska w 

Hong Kongu w pierwszy z trzech dni protestu 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49303879
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49306032
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Stany Zjednoczone nazwały Chiny "bandyckim reżimem" po tym jak chińska 

gazeta rządowa opublikowała nazwisko oraz zdjęcie amerykańskiego dyplomaty, 

który rozmawiał z aktywistami 

Chiny odrzuciły oskarżenie które uznały za „gangsterską logikę". Chiny 

obwiniają USA o mieszanie się w sprawy Hong Kongu. 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49289460 

 

 

USA: Amerykańscy urzędnicy ds. imigracji tymczasowo zwolnili około 300 

osób, które zostały aresztowane podczas masowego wystąpienia w Mississipi w 

środę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49283157 

 

 

 

WŁOCHY: Wenecja zakazała wpływania wielkich statków rejsowych de centrum 

miasta 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49276730 

 

 

 

 

ROSJA: Ekspert ocenił pretensje we Francji w związku z „rosyjskimi 

pożyczkami" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/908349/2019-08-09/ekspert-otcenil-pretenzii-vo-frantcii-po-

povodu-russkikh-zaimov 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49289460
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49283157
https://www.bbc.com/news/world-europe-49276730
https://iz.ru/908349/2019-08-09/ekspert-otcenil-pretenzii-vo-frantcii-po-povodu-russkikh-zaimov
https://iz.ru/908349/2019-08-09/ekspert-otcenil-pretenzii-vo-frantcii-po-povodu-russkikh-zaimov
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8.VIII 

Promieniowanie po wybuchu silnika rakietowego w północnej Rosji 

 

Na zdjęciu test pocisku w rosyjskiej Arktyce 

 

W wyniku eksplozji silnika rakietowego podczas testu w północnej Rosji 

zginęło dwie osoby i sześć zostało rannych poinformował rosyjskie media 

minister obrony narodowej 

Ofiarami wybuchu w rejonie Archangielska byli cywilni specjaliści natomiast 

ranni zostali członkowie personelu wojskowego i cywilnego 

Minister poinformował, że poziom promieniowania był w normie ale w mieście 

Severodvinsk  zanotowano „krótki wzrost" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49275577 

 

 

 

 

 

Siły specjalne rozpoczęły nowy szturm rezydencji Ałmazbeka Atambajewa 

źródło: IZ 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49275577
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https://iz.ru/907879/2019-08-08/siloviki-nachali-novyi-shturm-rezidentcii-

atambaeva 

 

 

 

 

Masowa strzelanina w USA: D. Trump odwiedza Dayton i El Paso 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49261795 

 

 

 

Dieta oparta na roślinach, która może walczyć ze zmianami klimatu - ONZ 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-49238749 

 

 

 

1 sierpień (czwartek)  – 7 sierpień (środa) 2019 

7.VIII 

ZIMBABWE: ONZ informuje, że jedna trzecia ludności kraju nie ma pożywienia 

 

https://iz.ru/907879/2019-08-08/siloviki-nachali-novyi-shturm-rezidentcii-atambaeva
https://iz.ru/907879/2019-08-08/siloviki-nachali-novyi-shturm-rezidentcii-atambaeva
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49261795
https://www.bbc.com/news/science-environment-49238749
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Słabe zbiory doprowadziły do tego, że ludność kraju wymaga pomocy 

humanitarnej 

 

Ponad pięć milionów ludzi w Zimbabwe - około jedna trzecia populacji kraju 

potrzebuje pomocy w zakresie dostarczenia żywności informuje ONZ 

 

Organizacja zaapelowała o pomoc dla kraju, który zmaga się z suszą, 

cyklonem i ekonomicznym kryzysem 

 

Zgodnie z World Food Programme (WFP) wiele ludzi znajduje się w potrzebie 

gdyż może ich dotknąć śmierć z głodu. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-49259678 

  

 

Masowa strzelanina w USA: D. Trump odwiedził Dayton i El Paso 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49261795 

  

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-49259678
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49261795
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ROSJA: W. Zielenskij rozmawiał przez telefon z W. Putinem w związku z 

sytuacją w Donbasie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/907305/2019-08-07/zelenskii-zaiavil-o-zvonke-putinu-iz-za-

situatcii-v-donbasse 

 

 

 

Skandal związany z Monicą Lewinsky zostanie powtórnie opowiedziany w 

American Crime Story 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-49262935 

  

 

Badania pokazują, że przodek współczesnej papugi w Nowej Zelandii miał 

wysokość jednego metra 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-49262365 

 

 

6.VIII 

Chiny ostrzegają protestujących w Hong Kongu aby „nie igrać z ogniem" 

 

https://iz.ru/907305/2019-08-07/zelenskii-zaiavil-o-zvonke-putinu-iz-za-situatcii-v-donbasse
https://iz.ru/907305/2019-08-07/zelenskii-zaiavil-o-zvonke-putinu-iz-za-situatcii-v-donbasse
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-49262935
https://www.bbc.com/news/world-asia-49262365
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Protestujący w Hong Kongu kontynuują swoje akcje 

 

Chiny ostrzegły protestujących w Hong Kongu, że „igranie z ogniem 

przyniesie skutek odwrotny od zamierzonego" 

 

Rzecznik ds. polityki w Hong Kongu powiedział protestującym aby liczyli się 

ze „zdecydowanym działaniem rządu centralnego". 

W Hong Kongu od dziewięciu tygodni trwają antyrządowe protesty 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49246304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49246304
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Na Filipinach ogłoszono epidemię dengi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-49249144 

 

 

 

Brexit: Rząd Wielkiej Brytanii odrzucił oskarżenie, że nie chce negocjacji 

z UE i chce aby rozmowy sie załamały co ma doprowadzić do Brexitu bez 

porozumienia 

źróło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-49240809 

 

 

 

 

ROSJA: Lotnictwo MO FR ugasiło wyznaczone miejsca pożarów w Kraju 

Krasnojarskim  

źródło: IZ 

https://iz.ru/906982/2019-08-06/aviatciia-mo-rf-potushila-naznachennye-ei-

ochagi-pozharov-v-krasnoiarskom-krae 

 

 

 

B. Obama nakłania Amerykanów by odrzucić przywódców, którzy zachęcają do 

siania nienawiści 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49244602 

 

 

 

 

Jak opóźnić proces starzenia się 

https://www.bbc.com/news/world-asia-49249144
https://www.bbc.com/news/uk-politics-49240809
https://iz.ru/906982/2019-08-06/aviatciia-mo-rf-potushila-naznachennye-ei-ochagi-pozharov-v-krasnoiarskom-krae
https://iz.ru/906982/2019-08-06/aviatciia-mo-rf-potushila-naznachennye-ei-ochagi-pozharov-v-krasnoiarskom-krae
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49244602
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źródło: IZ 

https://iz.ru/906931/2019-08-06/nazvan-prostoi-sposob-zamedlit-protcess-

stareniia 

 

 

5. VIII 

Strzelanina w USA: D. Trump potępia ataki przy  czym jednocześnie jest 

krytykowany 

 

 

Znak poparcia dla El Paso w pobliżu miejsca strzelaniny 

 

Prezydent D. Trump powiedział, że „nie ma miejsca na nienawiść" w USA po 

tym jak 29 osób zostało zabitych  w dwóch masowych strzelaninach w ciągu 

weekendu przy czym jednocześnie uznano, że ponosi część odpowiedzialności 

za zdarzenie 

 

W ataku w sklepie Walmart w El Paso w Teksasie zginęło 20 osób a dziewięć 

podczas strzelaniny w Dayton w stanie Ohio. 

Prezydent powiedział, że „być może trzeb zrobić coś więcej" aby powstrzymać 

przemoc przy użyciu broni. 

https://iz.ru/906931/2019-08-06/nazvan-prostoi-sposob-zamedlit-protcess-stareniia
https://iz.ru/906931/2019-08-06/nazvan-prostoi-sposob-zamedlit-protcess-stareniia
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Zdaniem Demokratów D. Trump jest częścią problemu gdyż uprawia retorykę 

skierowana przeciwko emigrantom i jest przeciwny wprowadzeniu kontroli 

broni 

źródło: BBC 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49230861 

 

 

 

 

ROSJA: S. Jabkow nazwał USA grabarzami układu o redukcji broni średniego 

zasięgu (INF) 

źródło: IZ 

https://iz.ru/906494/2019-08-05/riabkov-nazval-ssha-mogilshchikami-drsmd 

 

 

 

Artykuł 370: Indie nadają spornemu terytorium Kaszmiru specjalny status 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49231619 

 

 

 

Zwierzęta, które przetrwają zmiany klimatyczne 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/future/story/20190730-the-animals-that-will-survive-

climate-change 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49230861
https://iz.ru/906494/2019-08-05/riabkov-nazval-ssha-mogilshchikami-drsmd
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49231619
http://www.bbc.com/future/story/20190730-the-animals-that-will-survive-climate-change
http://www.bbc.com/future/story/20190730-the-animals-that-will-survive-climate-change
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4.VIII 

Szczepionka przeciwko wirusowi Ebola: Dlaczego jest tak kontrowersyjna? 

 

 

We wschodniej części Demokratycznej Republiki Kongo w mieście Goma zmarła 

druga osoba  

 

Trwa debata dotycząca propozycji wprowadzenia drugiej szczepionki przeciwko 

wirusowi Ebola 

 

Minister zdrowia DRK, który poddał się do dymisji poinformował, że obecna 

szczepionka jest jedyna, która może być efektywna, natomiast zdaniem 

jednego z posłów opozycji nowa szczepionka nie była testowana i ludzie będą 

testowani jak świnie gwinejskie. 

Zdaniem ekspertów ds. zdrowia druga szczepionka jest bezpieczna i może być 

ważnym narzędziem do powstrzymania rozprzestrzeniającego się wirusa  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-49164066 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-49164066
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Starsza kobieta zmarła w czasie włamania w północnej części Londynu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-england-london-49230383 

 

 

3.VIII 

Protesty w Rosji: Zatrzymano setki osób w związku z nielegalną demonstracją 

 

Sobol zamierzała poprowadzić nielegalny protest kiedy został zatrzymana 

przez policję 

Ponad 600 osób zostało zatrzymanych z związku z nielegalnym protestem w 

Moskwie podczas których doszło do przemocy ze strony policji 

 

Protestujący zebrali się w stolicy Rosji po tym kiedy władze odrzuciły 

kandydatury opozycyjnych działaczy startujących w wyborach samorządowych 

Aktywistka Lyubov Sobol został aresztowana zanim dotarła na miejsce 

protestu, w którym wzięło udział 1500 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49218726 

 

https://www.bbc.com/news/uk-england-london-49230383
https://www.bbc.com/news/world-europe-49218726
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Protesty w Hong Kongu: Policja użyła gaz u łzawiącego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49218723 

 

 

 

WŁOCHY: Siedmiu mężczyzn zostało zatrzymanych w związku z atakiem paniki w 

klubie nocnym w wyniku czego zginęli ludzie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49220112 

 

 

 

 

FRANCJA: Protest Steve Maia Caniço - starcia z policją w Nantes 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49221066 

 

 

2. VIII 

 

Układ o redukcji broni średniego zasięgu (INF): USA wycofują się z układu 

zawartego w okresie zimnej wojny 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49218723
https://www.bbc.com/news/world-europe-49220112
https://www.bbc.com/news/world-europe-49221066
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Prezydenci W. Putin i D.Trump (na zdjęciu z 2017 roku) wycofali się z 

porozumienia INF 

 

Stany Zjednocznone formalnie potwierdziły wycofanie się z porozumienia 

nuklearnego z Rosją co może skutkować nowym wyścigiem zbrojeń 

 

Układ o Redukcji Broni Średniego Zasięgu (INF) został podpisany  Ronalda 

Regana i Michaiła Gorbaczowa w 1987 roku. Zakazywał budowy pocisków o 

zasięgu od 500 do 5,500 kilometrów 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49198565 

 

 

ROSJA: Władze analizują związek bezprawnych wycinek drzew z pożarami w 

Syberii 

źródło: IZ 

https://iz.ru/905651/2019-08-02/vlasti-proanaliziruiut-sviaz-nezakonnykh-

vyrubok-s-pozharami-v-sibiri 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49198565
https://iz.ru/905651/2019-08-02/vlasti-proanaliziruiut-sviaz-nezakonnykh-vyrubok-s-pozharami-v-sibiri
https://iz.ru/905651/2019-08-02/vlasti-proanaliziruiut-sviaz-nezakonnykh-vyrubok-s-pozharami-v-sibiri
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Stany Zjednoczone wezwały Rosję i Chiny do udziału w nowym systemie 

kontroli uzbrojenia 

źródło: IZ 

https://iz.ru/905719/2019-08-02/ssha-prizvali-rossiiu-i-kitai-k-uchastiiu-

v-novoi-sisteme-kontrolia-vooruzhenii 

 

 

 

Galaktyka Drogi Mlecznej nie jest płaska 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49182184 

 

 

 

 

1.VIII 

Kryzys związany z Ebola: Rwanda otwiera granice z Demokratyczną Republika 

Kongo 

 

https://iz.ru/905719/2019-08-02/ssha-prizvali-rossiiu-i-kitai-k-uchastiiu-v-novoi-sisteme-kontrolia-vooruzhenii
https://iz.ru/905719/2019-08-02/ssha-prizvali-rossiiu-i-kitai-k-uchastiiu-v-novoi-sisteme-kontrolia-vooruzhenii
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49182184


 POLSKI PORTAL  1-31  sierpień  2019                                                                                                                                                 nr 8 (77)                                                                                                                                                        
31 
 

 

Rwanda ponownie otworzyła swoją granicę z DRK po tym jak w wyniku epidemii 

wirusa Ebola umarło ponad 1800 osób w ubiegłym roku 

 

Granica była zamknięta przez kilka godzin po potwierdzeniu trzeciego 

przypadku śmiertelnego w mieści Goma w Kongo. 

W ubiegłym roku w największej epidemii wirusa Ebola zostało zarażonych co 

najmniej 2700 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-49191715 

 

 

 

Na Morzu Bałtyckim zaczęły się manewry „Oceaniczna tarcza - 2019" 

Oceaniczna tarcza - 2019"  

źródło: IZ 

https://iz.ru/905268/2019-08-01/v-baltiiskom-more-nachalos-uchenie-

okeanskii-shchit-2019 

 

Hamza Bin Laden „Zabity w ataku powietrznym" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49187315 

https://www.bbc.com/news/world-africa-49191715
https://iz.ru/905268/2019-08-01/v-baltiiskom-more-nachalos-uchenie-okeanskii-shchit-2019
https://iz.ru/905268/2019-08-01/v-baltiiskom-more-nachalos-uchenie-okeanskii-shchit-2019
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49187315
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Ekaterina Karaglanova: Podejrzany przyznał się do zabójstwa moskiewskiej 

influencerki 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49190345 

 

 

 

 

STANY ZJEDNOCZONE: Demokratyczna debata wygrani i przegrani 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49187515 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49190345
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49187515

