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10 filmów do obejrzenia w lutym
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J. Guaidó: „W Wenezueli nie ma ryzyka wybuchu wojny domowej"
29 styczeń (wtorek) – 31 styczeń (czwartek) 2019

31.I
Brexit: Może być potrzebny „dodatkowy czas" - mówi Jeremy Hunt

Izba Gmin ma 33 dni robocze do Brexitu
Minister spraw zagranicznych Jeremy Hunt mówi, że aby zakończyć kwestie
prawne dotyczące Brexitu potrzeba będzie "dodatkowego czasu".
Zdaniem J. Hunta możliwe opóźnienie w opuszczeniu przez Wielką Brytanię UE
po 29 marcu zależy od postępów do których dojdzie w najbliższych
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tygodniach. Premier szuka „alternatywnych rozwiązań" w sprawie kwestii
granicy z Irlandią, ale UE oświadczyła, że nie będzie tego renegocjować.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47069433

Juan Guaidó: „W Wenezueli nie ma ryzyka wybuchu wojny domowej. 90% ludzi
chce zmian”
źródło: EL PAIS
https://elpais.com/internacional/2019/01/31/america/1548899151_098760.html

ROSJA: Opublikowane wideo przechwycenia samolotu NATO przez
27

rosyjski Su-

źródło: IZ
https://iz.ru/840312/2019-01-31/v-seti-voskhitilis-pilotom-su-27-prizhestkom-perekhvate-samoleta-nato

Brexit: 1 przeciw 27
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47065754

Chińska sonda zmierzyła temperaturę na drugiej stronie księżyca
źródło: IZ
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https://iz.ru/840294/2019-01-31/kitaiskii-zond-izmeril-nochnuiutemperaturu-na-obratnoi-storone-luny

30. I
Sąd Najwyższy w Wenezueli nakłada ograniczenie na działalność przywódcy
opozycji Juana Guaidó

Kto kupuje wenezuelską ropę naftową?
Sąd Najwyższy Wenezueli zakazał liderowi opozycji Juanowi Guaidó
opuszczania kraju oraz zamroził jego konta bankowe
Do tego wydarzenia doszło po eskalacji walki o władzę po tym kiedy w
ubiegłym tygodniu Juan Guaidó ogłosił się tymczasowym prezydentem. Zyskał
poparcie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Prezydent Nicolás Maduro ma
sprzymierzeńca m.in. w Rosji. W wywiadzie zapowiedziała, że jest
przygotowany do odbycia negocjacji z opozycją
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47049811

N. Maduro nie zgadza się na przeprowadzenie wyborów prezydenckich pomimo
międzynarodowej presji
źródło: EL PAIS
https://elpais.com/internacional/2019/01/30/actualidad/1548833660_921066.ht
ml

Brexit: J. Corbyn mówi premier T. May aby wykluczyła wyjście Wielkiej
Brytanii z UE bez porozumienia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-47052227

MSZ FR skomentował produkcję przez USA nowych jądrowych głowic bojowych
źródło: IZ
https://iz.ru/839881/2019-01-30/mid-rf-prokommentiroval-proizvodstvo-sshanovykh-iadernykh-boegolovok

10 filmów do obejrzenia w lutym
źródło: BBC
http://www.bbc.com/culture/story/20190128-arctic-burning-and-alita-tenfilms-to-watch-in-february
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29.I
Brexit: Posłowie odrzucają ruch, który miałby opóźnić wyjście Wielkiej
Brytanii z UE

Posłowie parlamentu brytyjskiego zagłosowali przeciwko propozycji, aby
opóźnić Brexit, aby nie doszło do wyjścia ze wspólnoty bez porozumienia
Poprawka została zaproponowana przez Yvette Cooper z Partii Pracy, ale
został odrzucona 23 głosami.
Parlament głosuje nad zmianami planu T. May zanim będzie się ona starać o
renegocjację porozumienia z UE.
Premier przekonywała parlament aby ten poparł kolejną poprawkę która
wniosłaby „alternatywne zmiany" do kontrowersyjnego projektu zmian na
granicy z Irlandia tzw. "backstop plan".
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47037365

Kreml ocenił następstwa sankcji USA przeciwko Wenezueli dla Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/839424/2019-01-29/kreml-otcenil-posledstviia-sanktcii-sshaprotiv-venesuely-dlia-rossii
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Hiszpania zamyka 2018 rok z największą liczbą stworzonych miejsc pracy od
12 lat
źródło: EL PAIS
https://elpais.com/economia/2019/01/29/actualidad/1548748073_970114.html

USA: Kobieta został uwięziona w windzie przez cały weekend
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-47037199

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

28.I
Brexit: Wysokie ryzyko porażki UK - negocjator UE
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Jest duże ryzyko, że Zjednoczone Królestwo poniesie porażkę w stosunku do
UE wychodząc ze wspólnoty bez porozumienia powiedziała Sabine Weyand
zastępca negocjatora UE.
Poinformowała, że „UE w pełni ma kontrolę nad tym co uzgodniono" ale nie ma
takiej sytuacji w brytyjskim parlamencie.
Było wyzwaniem obserwować jak rodzi się większość wśród posłów
popierających jakiekolwiek porozumienia - dodała.
Ma to miejsce kiedy T. May przemawiała do Torysów, dzień przed tym kiedy
wszyscy posłowie będę głosować nad serią poprawek do planów premier które
będę ukierunkowywać przyszły kierunek Brexitu.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47024450

ROSJA: Kreml odmówił wtrącania się w sytuację w Wenezueli
źródło: IZ
https://iz.ru/839013/2019-01-28/kreml-otkazalsia-vmeshivatsia-v-delavenesuely

Francja, kraj w czasie terapii
źródło: EL PAIS
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https://elpais.com/internacional/2019/01/26/actualidad/1548501846_323752.ht
ml

27.I
Atak na kościół w Jolo: Wiele osób zostało zabitych na Filipinach

Atak bombowy zniszczył kościół
W wyniku wybuchu dwóch bomb w katolickim kościele katedralnym w
południowych Filipinach zginęło 20 osób i kilkadziesiąt zostało rannych
informują źródła lokalne
Do pierwszego wybuchu podczas niedzielnej mszy w kościele na wyspie Jolo,
gdzie są aktywni bojownicy islamscy.
Po odpowiedzi wojska druga bomba została zdetonowana na parkingu.
Do ataku doszło kilka dni po tym jak na obszarze zamieszkanym przez
większość muzułmańską odbyło się referendum, w którym głosowano za większą
autonomią.
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-asia-47018747

WENEZUELA: W związku z kryzysem kolejne tysiące ludzi opuszczają kraj
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-47022555/thousands-moreleave-venezuela-amid-new-crisis

Brumadinho: Wznowiono poszukiwania ocalonych po tym jak zawaliła się tama
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47021084

Dlaczego obraz Krzyk E. Munka jest ciągle ikoną dzisiaj?
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/32ytpvFgnLxtZNynYJYWbP6/theoriginal-emoji-why-the-scream-is-still-an-icon-for-today

26.I
Kryzys w Wenezueli: N. Maduro dostał ultimatum ze strony europejskich
przywódców
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Brak jednomyślności pośród narodów co do kryzysu w Wenezueli
Przywódcy krajów europejskich ostrzegli prezydenta Wenezueli Nicolása
Maduro, że musi w ciągu 8 dni ogłosić wybory prezydenckie albo oficjalnie
uznają żądania przywódcy opozycji
Nicolás Maduro jest pod presją po tym jak jego rywal Juan Guaidó ogłosił
siebie w środę „urzędującym prezydentem. Kilka krajów w tym Stany
Zjednoczone juz poparły Juana Guaidó jako prezydenta. Podczas spotkania na
forum ONZ odrzuciła ultimatum na skutek różnic pomiędzy oceną faktyczną ze
strony krajów.
Minister spraw zagranicznych Jorge Arreaza powiedział członkom Rady
Bezpieczeństwa w Nowym Jorku, że na jego kraj nie będzie wywierana presja,
aby ogłosić wybory.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47014322

BRAZYLIA: Zawalenie się tamy w Brumadinho – „nikła nadzieja" na znalezienie
zaginionych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47009118
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Rozmowy z Talibami: Wysłannik amerykański informuje, że w Katarze doszło do
postępu w negocjacjach
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-47015794

USA: D. Trump przekonuje, że mur z Meksykiem zostanie zbudowany pomimo, że
zawarto porozumienie, aby zakończyć shutdown
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47015797

25. I
Kryzys w Wenezueli: J. Guaidu proponuje „przyznanie amnestii" dla
Maduro

POLSKI PORTAL 1-31styczeń 2019

12

N.

nr 1 (70)

J. Guaido oferuje amnestię dla armii Wenezueli oraz liderów cywilnych

Przywódca opozycji Juan Guaido powiedział, że rozważa amnestię dla
prezydenta Nicolás Maduro jeśli ten zrezygnuje z władzy
J. Guaidó, który ogłosił w środę się tymczasowym prezydentem powiedział, że
porozumie się ze wszystkimi sektorami w tym armią aby zakończyć kryzys
N. Moduro rozpoczął drugą kadencję prezydentury po tym jak opozycja
zbojkotowały wyniki informując o sfałszowaniu wyborów
Społeczność międzynarodowa jest podzielona w kwestii czy należy uznać jego
rząd.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46997555

ROSJA: MSZ uprzedził Rosjan o groźbie prześladowania ich ze strony służb
specjalnych USA
źródło: IZ
https://iz.ru/838156/2019-01-25/mid-predupredil-rossiian-ob-ugrozepresledovaniia-spetcsluzhbami-ssha
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Roger Stone: Buntowniczy sojusznik D. Trumpa odrzuca oskarżenia dotyczące
Rosji
źródło: IZ
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47002713

ROSJA: W Dumie państwowej skomentowano sytuację w związku z zadłużeniem
Rosji wobec Rady Europy
źródło: IZ
https://iz.ru/838134/2019-01-25/v-gosdume-prokommentirovali-situatciiu-sdolgom-rossii-pered-sovetom-evropy

W związku z oskarżeniami Bryana Singera film Bohemian Rhapsody został
wyłączny z konkursu LGBT
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/newsbeat-46998838

24.I
ROSJA: D. Pieskow nazwał sytuację w Wenezueli próbą uzurpacji władzy
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źródło: REUTERS/Jorge Cabrera

W Kremlu „z najwyższą uwagę" monitoruje się rozwój wydarzeń w Wenezueli. O
tym w czasie briefingu prasowego w czwartek, 24 stycznia, poinformował
sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

Za „próbę uzurpacji najwyższej władzy w Wenezueli uważamy za sprzeczne i
naruszającej podstawy zasady prawa międzynarodowego ", — powiedział
przedstawiciel Kremla.
Także D. Pieskow wyraził zaniepokojenie oświadczeniami niektórych krajów na
temat możliwej ingerencji w sytuację.
źródło: IZ
https://iz.ru/837674/2019-01-24/peskov-nazval-situatciiu-v-venesuelepopytkoi-uzurpatcii-vlasti

Były szkocki pierwszy minister Alex Salmond został oskarżony o próbę gwałtu
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-46984747
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Jan XXIII rewolucyjny papież
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/programmes/p06ysrnc

Krótki film o Szetlandach
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/2vPjsB7WgHB08myyHyjWd8C/thisfootage-from-the-tip-of-the-british-isles-will-soothe-your-soul

23.I
Emiliano Sala: Poszukiwania zaginionego samolotu piłkarza zostały
przełożone
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David Ibbotson (po prawej), z Lincolnshire, był najprawdopodobniej pilotem
sądzi policja
Poszukiwania zaginionego samolotu z pilotem na pokładzie i piłkarzem
Premier League zostały odwołane w nocy
Napastnik Emiliano Sala z Cardiff City oraz pilot David Ibbotson lecieli
samolotem, który zniknął z radarów w poniedziałek. Policja z Guernsey
poinformowała, że po intensywnym dziewięciogodzinnym poszukiwaniu nie
znaleziono śladu samolotu. Decyzja czy będą wznowione poszukiwania zapadnie
w środę.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-46966424

W Ministerstwie Zdrowia Ukrainy nie wykluczono ogłoszenia epidemii odry
źródło: IZ
https://iz.ru/837267/2019-01-23/v-minzdrave-ukrainy-ne-iskliuchiliobiavleniia-epidemii-kori

Martin Lewis zajmujący się kampaniami konsumentów pozywa Facebooka
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/technology-46972940
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22.I
Bojownicy talibscy zabili kilkadziesiąt osób w afgańskiej bazie wywiadu

Atak Taliboów miał miejsce w prowincji Wardak
Kilkudziesięciu członków afgańskiego personelu służb bezpieczeństwa zostało
zabitych przez talibskich bojowników, którzy zaatakowali wojskową bazę
wywiadu w pobliżu Kabulu potwierdziło ministerstwo
Co najmniej 43 osoby zostały zabite a 54 ranne w poniedziałkowym ataku NDS
- służby wywiadu potwierdziły BBC. Napastnicy wdarli się do bazy
wykorzystując bombę umieszczoną w samochodzie pułapce. Według niektórych
raportów ofiar może być ponad 100.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-46957955

ROSJA: Naddźwiękowy bombowiec TU - 22M3 3 rozbił się w okręgu murmańskim
źródło: IZ
https://iz.ru/836721/2019-01-22/sverkhzvukovoi-bombardirovshchik-tu-22m3razbilsia-v-murmanskoi-oblasti
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Brexit: Posłowie przygotowują alternatywny plan do tego przygotowanego
przez T. May
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-46955437

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

21.I
Super Krwawy Księżyc Wilka

Początek całkowitego zaćmienia widziany w San Diego w Kalifornii
Obserwatorzy nieba czekają na wyjątkowe zaćmienie Księżyca, które
rozpocznie się w nocy w niedzielę.
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Podczas spektaklu znanego jako „Super Krwawy Księżyc Wilka" Księżyc
przyjmie barwę czerwoną i będzie sprawiał wrażenie jaśniejszego i
znajdującego się bliżej niż normalnie.
Zaćmienie
na jednej
staje się
większy i

Księżyca ma miejsce kiedy Słońce, Ziemia i Księżyc znajdują się
linii. Księżyc będąc w cieniu Ziemi przyjmuje barwę czerwoną
„Krwawym Księżycem". Super Księżyc staje się jednocześnie 7%
15 % jaśniejszy.

źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46943592

Minister gospodarki Japonii zauważył skutki we współpracy z FR
źródło: IZ
https://iz.ru/836261/2019-01-21/ministr-ekonomiki-iaponii-otmetil-uspekhiv-sotrudnichestve-s-rf

Brytyjski żołnierz pozywa armię w związku z syndromem chronicznego
zmęczenia spowodowanym gorączką Q
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/education-46919853

20.I
Macedonia i Grecja: Starcia w Atenach z powodu zmiany nazwy kraju sąsiada
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Część demonstrantów starła się z grecką policją
Protestujący starli się z policją w greckiej stolicy Atenach podczas dużego
protestu przeciwko porozumienia rządu z Macedonią w związku ze zmianą nazwy
Policja użyła gazu łzawiącego wobec protestujących, których
kilkadziesiąt tysięcy.

było

Jeżeli porozumienie wejdzie w życie północny sąsiad Grecji będzie się
nazywał Republika Północnej Macedonii. Nazwa Macedonia jest wrażliwym
punktem dla wielu Greków, których zdaniem odnosi się do nazwy greckiej
prowincji, która tak samo się nazywa. Po wielu latach doszło w tej kwestii
do porozumienia pomiędzy premierem Grecji Alxisem Tsiprasem i premierem
Macedonii.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-46938371

Shutdown w Stanach Zjednoczonych: D. Trumpa rozłościło odrzucenie
„kompromisu" przez Demokratów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46939305
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Posłowie, którzy są za pozostaniem w UE chcą ukraść Brexit, mówi Liam Fox
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46936405

19.I
Paweł Adamowicz: Polska opłakuje zamordowanego prezydenta Gdańska

W Bazylice stanęła warta harcerzy przed urną prochami J. Adamowicza

tysiące Polaków przybyły na pogrzeb Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska
który został zamordowany w minioną niedzielę
Uroczystość transmitowano na ogromnych ekranach wokół Bazyliki św. Marii
oraz na cały kraj
P. Adamowicz liberalny krytyk polskiej partii rządzącej był prezydentem
Gdańska przez 20 lat.
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Pośród uczestnik pogrzebu przybyli m.in. prezydent Andrzej Duda orza
przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-46930974

MEKSYK: W wyniku wybuchu w rurociągu zginęło 66 osób i kilkadziesiąt
zostało rannych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46929950

Brexit: Theresa May powinna się stać mediatorem mówi John Major
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46931114

Pływanie z ogromnym rekinem
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/uk-46927973/swimming-with-huge-female-pregnantgreat-white-sharks

18. I
STANY ZJEDNOCZONE: D. Trump nie pozostaje dłużny na opublikowanie raportu,
w którym Buzzfeed, mówi o „prawniku, który został poinstruowany jak ma
kłamać"
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Śledztwo Roberta Muellera: kto został oskarżony?

Amerykański prezydent ostro odpowiada na raport zgodnie, z którym miał
instruować swojego osobistego prawnika Michaela Cohena jak ma kłamać przed
Kongresem
Buzzfeed News podał do wiadomości, że D. Trump powiedział M. Cohenowi jak
kłamać o jego planach budowy Trump Tower w Moskwie. W związku z tą sprawą
M. Cohen został skazany w ubiegłym miesiącu.
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D. Trump poinformował, że jego prawnik kłamał w sprawie projektu
moskiewskiego aby „dostać mniejszy wymiar kary"
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46915909

ROSJA: S. Lavrov oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie układu o
likwidacji rakiet małego i średniego zasięgu
źródło: IZ
https://iz.ru/835468/2019-01-18/lavrov-obvinil-ssha-v-narushenii-drsmd

WIELKA BRYTANIA: Farmaceuci ostrzegają przed możliwością wystąpienia braków
w dostępności powszechnych leków
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/health-46843631

17. I
WIELKA BRYTANIA: Budowa elektrowni atomowej w Anglesey została wstrzymana
przez Hitachi
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Miejsca budowy nowych elektrowni atomowych
Firma Hitachi poinformowała, że ze względu na wzrost kosztów
wartego wiele miliardów funtów zawiesza prace

projektu

Na skutek decyzji zagrożonych jest tysiące miejsc pracy jeżeli warta 13
miliardów elektrownia w Wylfa Newydd w Anglesey, na północy Walii zostanie
zezłomowana. Japońska firma rozmawia z brytyjskim rządem od czerwca
ubiegłego roku w sprawie finansowania projektu, który był budowany przez
firmy subsydiarne japońskiej Horizon. Rząd poinformował, że nie udało się
uzgodnić terminów z Hitachi.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/business-46900918

W razie Brexitu bez porozumienia(no-deal) ostrzeżenie dla brytyjskich
kierowców
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/business-46891186
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Rada Europy pozostanie bez rosyjskiej wpłaty 30 mln euro
źródło: IZ
https://iz.ru/834961/2019-01-17/sovet-evropy-ostanetsia-bez-rossiiskogovznosa-v-eu30-mln

Film wyprodukowany prze Netflix zawiera materiał filmowy z katastrofy,
która wydarzyła się w Lac-Megantic
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46886119

Naukowcy określili

sposób jak zachować pamięć

i sprawność myślenia

źródło: IZ
https://iz.ru/834917/2019-01-17/uchenye-nazvali-sposob-sokhranit-pamiat-imyshlenie

16. I
Głosowanie w sprawie Brexitu: Donald Tusk daje do zrozumienia, że Wielka
Brytanie powinna pozostać w UE
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D. Tusk zasugerował, że odwołanie Brexitu jest „jedynym pozytywnym
rozwiązaniem"
Przewodniczący Rady Europejskiej d. Tusk wysunął sugestię, że Wilka
Brytania powinna pozostać w UE, po tym jak porozumienie premier T. May
zostało odrzucone przez parlament
„Jeżeli porozumienie jest niemożliwe i nikt nie chce wystąpienia Wielkiej
Brytanii z UE bez porozumienia (no deal) wtedy kto będzie miał odwagę aby
powiedzieć jakie jest jedyne pozytywne rozwiązanie?" napisał na Tweeterze.
Posłowie w Wielkiej Brytanii zagłosowali w stosunku 432 głosy przeciw do
202 głosy za przyjęciem planu T. May, wg którego Wielka Brytania miała
opuścić UE 29 marca.
Inni politycy z UE zareagowali z niepokojem na wynik głosowania.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-46887188

Atak w Kenii: 21 potwierdzonych ofiar śmiertelnych podczas oblężenia
kompleksu hotelowego DusitD2
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-46888682
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ROSJA: W Dumie Państwowej nazwano populizmem plany Kijowa dotyczące
wznowienia produkcji samolotu transportowego An - 124
źródło: IZ
https://iz.ru/834563/2019-01-16/v-dume-nazvali-populizmom-plany-kievavozobnovit-proizvodstvo-124

Zdaniem operatorów turystycznych w Australii błędy w Google Maps
odstraszają potencjalnych gości poprzez wskazywanie, że odległe atrakcje
znajdują się jeszcze dalej niż w rzeczywistości
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/business-46889432

15.I
Brexit: Porozumienie T. May został odrzucone podczas głosowania w Izbie
Gmin

Posłowie odrzucili porozumienie premier 230 głosami
Porozumienie wynegocjowane przez brytyjska premier zostało odrzucone
Podczas głosowania głosowano 432 głosy przeciwko 202 odnośnie wystąpienia
Wielkiej Brytanii z UE 29 marca
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Przywódca Partii Pracy Jeremy Corbyn złożył wniosek o wotum nieufności w
stosunku do rządu co może doprowadzić do wyborów powszechnych.
Wniosek o wotum nieufności zostanie ogłoszony o 19.00 GMT w środę.
Zgodnie z planem T. May gdyby jej porozumienie zostało poparte wyjście
Wielkiej Brytanii z UE miało nastąpić 29 marca po czym miał zostać
uruchomiony okres przejściowy w celu negocjacji porozumienia handlowego.
Do głosowania pierwotnie miało dojść w grudniu ale T. May opóźniła je chcąc
przekonać więcej posłów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46885828
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46868194

Sprawa Robert Schellenberga: Chiny oskarżają Kanadę o „podwójne standardy"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-46874922

Międzynarodowy Trybunał Karny (ICC) w Hadze uniewinnił byłego prezydenta
Wybrzeża Kości Słoniowej oskarżonego o zbrodnie przeciwko ludzkości
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-46875757

ROSJA: Ekspert wyjaśnił wysoką pozycję lidera - Dolnego Nowogród pośrodku
komfortowych miast FR
źródło: IZ
https://iz.ru/834056/2019-01-15/urbanist-obiasnila-liderstvo-nizhnegonovgoroda-sredi-komfortnykh-gorodov-rf

8 styczeń (wtorek) – 14 styczeń (poniedziałek) 2019
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14. I
POLSKA: Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska zmarł po ataku nożem

Prezydent studiował prawo i dosyć wcześnie zaangażował się w politykę
Po ataku przy pomocy noża podczas finału Orkiestry Świątecznej Pomocy
prezydent P Adamowicz zmarł w szpitalu
Paweł Adamowicz l.53 został zaatakowany w niedzielę na scenie prze setkami
ludzi zgromadzonych w Gdańsku. Został zabrany do szpitala gdzie przeszedł
pięciogodzinną operację w związku z ranami zadanymi nożem.
Sprawca 27-letni mężczyzna który miał już na koncie różnego rodzaju
przestępstwa został aresztowany prze policję. Ich zdaniem użył przejścia
dla przedstawicieli mediów, aby dostać się na scenę.
W poniedziałek minister zdrowia potwierdził, że P. Adamowicz zmarł.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-46867286
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Prawa kobiet w Arabii Saudyjskiej: „Uciekłam, aby mieć lepsze życie"
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-46818237

ROSJA: S. Ławrow zapowiedział start pertraktacji między Rosją a Japonią w
sprawie traktatu pokojowego i Wysp Kurylskich
źródło: IZ
https://iz.ru/833641/2019-01-14/lavrov-anonsiroval-start-peregovorovmezhdu-rossiei-i-iaponiei-po-mirnomu-dogovoru

Politolog nazwał rzeczywistą groźbę D. Trumpa odnośnie zrujnowania
ekonomicznego Turcji - D. Trump grozi „zniszczeniem" tureckiej gospodarki w
związku z syryjskimi Kurdami
źródło: IZ, BBC
https://iz.ru/833588/2019-01-14/politolog-nazval-realnoi-ugrozu-tramparazorit-turtciiu
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-46859164

13. I
Juan Guaidó: przywódca opozycji w Wenezueli został chwilowo zatrzymany
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Po swoim krótkim zatrzymaniu J. Guaidó spotkał się ze zwolennikami na wiecu
Przywódca wenezuelskiej opozycji zastał na krótko zatrzymany po tym jak
zapowiedział, że jest gotowy do prezydentury.
Juan Guaidó jechał na miejsce wiecu kiedy agenci wywiadu zatrzymali jego
samochód na północ od stolicy Karakas.
Agenci zostali zwolnieni w związku z zastosowaniem "nietypowej procedury"
poinformował minister informacji. Prezydent Nicolás Maduro został
zaprzysiężony na drugą sześcioletnią kadencję w czwartek.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46857643

Brexit: Ministrowie i premier proszą o wsparcie porozumienia T. May
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46853689

Książe Arabii Saudyjskiej al-Faisal ostrzega przed wycofaniem USA z Syrii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-46854668
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Liczba ofiar spowodowana wybuchem gazu w paryskiej piekarni wzrosła do
czterech
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-46856109

12. I
D. Trump - Rosja: FBI przeprowadziło śledztwo czy prezydent USA pracował
dla Moskwy - podaje NYT

FBI wyraziło zaniepokojenie po tym jak D. Trump zwolnił dyrektora FBI James
Comeya - informuje Times
Biały Dom potępił report New York Times, w którym czytamy, że FBI
przeprowadziło śledztwo cze prezydent Donald Trump w tajemnicy pracował dla
Rosji
Prawnicy poczuli się zaniepokojeni zachowaniem prezydenta w maju 2017 roku
kiedy zwolnił on dyrektora FBI Jamesa Comeya informuje gazeta.
Śledztwo miało wykazać czy Donald Trump był zagrożeniem dla bezpieczeństwa
narodowego.
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D. Trump poinformował, że nie było ani powodu ani dowodu aby takie śledztwo
się odbyło.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46849343

Wybory prezydenckie w Demokratycznej Republice Kongo: Jeden z kandydatów
Martin Fayulu nie zgadza się z wynikami
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-4685069

W wyniku „wybuchu gazu" w Paryżu w centrum miasta zginęły trzy osoby
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-46849633

11.I
POLSKA: Chiński biznesman aresztowany za szpiegowanie
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Huawei jest ostatnio ciągle oskarżane o pełnomocnictwo chińskiego rządu, na
co ten zaprzecza

Polskie służby bezpieczeństwa informują , że chiński biznesman i Polak
zatrudnieni w sieci telefonii komórkowej zostali aresztowani pod zarzutem
szpiegostwa
Obywatel chińskiego pochodzenia Wang Weijing pracuje dla Huawei jak podają
służby. Huawei jset ostatnio sprawdzana pod kątem możliwych związków z
chińskimi służbami wywiadowczymi.
Mang Wanzhou szef finansów a jednocześnie córka założyciela Huawei została
aresztowana w Kanadzie i może zostać wydana Stanom Zjednoczonym pod
zarzutem złamania sankcji nałożonych na Iran.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-46836377

Shutdown w Stanach Zjednoczonych: Prezydent D. Trump ponownie zagroził, że
wprowadzi stan wyjątkowy aby umożliwić sfinansowanie muru na granicy z
Meksykiem
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46827555
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Błonnik to istotny składnik diety, którego nie spożywamy tyle ile
powinniśmy
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/health-46827426

10. I
STANY ZJEDNOCZONE: D. Trump opuszcza rozmowy w sprawie zawieszenia
działania rządu

Obecny shutdown jest najdłuższy od 1995 roku
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Prezydent D. Trump opuścił spotkanie z liderami Demokratów po tym jak
doszło do załamania negocjacji w 19-tym dniu częściowego zawieszenia
działania rządu (shutdown).
Demokraci oskarżyli prezydenta o „strzelenie focha".
Pierwszy dzień wypłaty od czasu kiedy zaczął się shutdown przypada na
piątek dla 800 000 pracowników federalnych, którzy nie otrzymają pensji.
D. Trump zażądał 5,7 miliarda dolarów z budżetu na pokrycie budowy stalowej
bariery pomiędzy USA a Meksykiem, która jest jego kluczową obietnicą
kampanii prezydenckiej. Ale Demokraci, którzy mają większość w Izbie
Reprezentantów nie zgodzili się na sfinansowanie budowy muru.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46818218

Brexit: Jeremy Corbyn domaga się wyborów powszechnych aby „zakończyć impas"
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46824125

ROSJA: Duma państwowa rozpatrzy projekt ustawy o zakazie przekazywania Wysp
Kurylskich Japonii
źródło: IZ
https://iz.ru/832429/2019-01-10/gosduma-rassmotrit-zakonoproekt-o-zapreteperedachi-kuril-iaponii

W Mołdawii poskarżono się na rosyjskie sankcje przeciwko Ukrainie
źródło: IZ
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https://iz.ru/832460/2019-01-10/v-moldavii-pozhalovalis-na-rossiiskiesanktcii-protiv-ukrainy

Łukaszenko zagroził Rosji z powodu podatkowego manewru
źródło: IZ
https://iz.ru/832480/2019-01-10/lukashenko-prigrozil-rossii-iz-zanalogovogo-manevra

ROSJA: Rogozin wytłumaczył sukces rakiet E. Maska usytuowanie kosmodromu
źródło IZ
https://iz.ru/832442/2019-01-10/rogozin-obiasnil-uspekh-raket-ilona-maskaraspolozheniem-kosmodroma

Porzuć dietę

i ponownie pomyśl o sobie

źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/av/uk-england-london-46816517/body-positivityditch-the-diet-and-rethink-your-body

9.I
Mur D. Trumpa: Przezydent wystąpił w telewizji w związku z „kryzysem" na
granicy
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Mur, który ma powstać na granicy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem

Prezydent D. Trump miał wystąpienie z Gabinetu Owalnego w którym wyjaśnił
eskalację impasu z Kongresem, który doprowadził do 19-dniowego zawieszenia
pracy rządu
Podczas przemówienia nalegał na sfinansowanie jego dawnej obietnicy w
związku z budową muru na granicy.
Jednak nie ogłosił stanu wyjątkowego, który umożliwiłby mu ominięcie
kontrolowanej teraz przez Demokratów niższej izby Kongresu
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-australia-46806485

Synod patriarchy w Stambule podpisał tomos o autokefalii Prawosławnej
Cerkwi Ukrainy
źródło: IZ
https://iz.ru/832029/2019-01-09/sinod-patriarkhata-v-stambule-podpisaltomos-ob-avtokefalii-ptcu
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Rahaf al-Qunun: ONZ uznało kobietę z Arabii Sudyjskiej za uchodźcę
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46805568

ROSJA: W Duma państwowej zareagowano
czołgów T- 34

na przekazywanie Laosowi rosyjskich

źródło: IZ
https://iz.ru/832002/2019-01-09/v-gosdume-otreagirovali-na-peredachulaosom-tankov-t-34-rossii

8.I
Żółte kamizelki: Francja zastosuje sankcje dyscyplinarne przeciwko
protestującym
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Antyrządowe protesty trwają we Francji od siedmiu tygodni
Premier Francji Edouard Philippe zapowiedział plan ukarania ludzi którzy
przekroczyli akceptowalną granicę podczas trwających siedem tygodni
niepokojów wymierzonych w rząd
Jego rząd chce wprowadzić nowe prawo, które ukaże protestujących
zakrywających twarze maskami
Poinformował, ze do kolejnych protestów zostanie zaangażowanych 80 000
funkcjonariuszy
W miniony weekend protestujący zdemolowali biura rządowe. Doszło do walk z
policją wykorzystywaną do tłumienia demonstracji, podpalono samochody oraz
motory.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-46788751

Środki masowego przekazu zawiadomiły o stworzeniu nowej rakiety „kaliber-m"
w Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/831701/2019-01-08/smi-soobshchili-o-razrabotke-novoi-raketykalibr-m-v-rossii
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Przywódca Korei Północnej przybył z wizytą do Chin
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-46789925

Wielka Brytania czeka na potwierdzenie wizyty do zatrzymanego Paula Whelana
źródło: IZ
https://iz.ru/831731/2019-01-08/velikobritaniia-zhdet-podtverzhdeniia-navizit-k-zaderzhannomu-uilanu

Brexit: Ministrowie opowiadają się przeciw wystąpieniu Wielkiej Brytanii z
UE bez porozumienia
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46795406

Granicę Ukrainy od początku roku przekroczyło ponad 1 milion ludzi
źródło: IZ
https://iz.ru/831733/2019-01-08/granitcu-ukrainy-s-nachala-goda-pereseklibolee-milliona-chelovek

1 styczeń (wtorek) – 7 styczeń (poniedziałek) 2019

7.I
Brexit: Data dotycząca głosowania nad porozumieniem T. May została ustalona
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Posłowie zagłosują nad porozumieniem T. May we wtorek 15 stycznia
potwierdziły źródła rządowe
Ostatnie głosowanie w Izbie Gmin zostało odwołane w ubiegłym miesiącu przez
premier T. May, która spodziewała się przegranej, ale zgodnie ze źródłami
przekazanymi BBC głosownia nie będzie przekładane kolejny raz.
Wiadomo również że rząd uczyni kolejne kroki aby umocnić swoją pozycję.
Tymczasem ponad 200 posłów podpisało list skierowany do premier aby
wykluczyła ona wystąpienie Wielkiej Brytanii bez podpisania jakiegokolwiek
porozumienia
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46777987

ROSJA: Uratowane spod zwałów w Magnitogorsku niemowlę odzyskało przytomność
źródło: IZ
https://iz.ru/831528/2019-01-07/spasennyi-iz-pod-zavalov-v-magnitogorskemladenetc-prishel-v-soznanie
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WIELKA BRYTANIA: Zabójstwo w pociągu - oskarżony został przesłuchany w
sądzie
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-surrey-46783061

6.I
Brexit: Premier ostrzega przed „niepewnym gruntem" jeśli posłowie odrzucą
jej projekt
Theresa May ostrzegła, że Wielką Brytanię czeka „niepewny grunt" jeśli
Parlament odrzuci je porozumienie w sprawie Brexitu obiecując jednocześnie,
że podwoi wysiłki aby wygrać.
W następnym tygodniu „zdecydowanie" dojdzie do głosowania powiedziała BBC,
jak obiecała ochronę dla Irlandii Północnej oraz dając więcej parlamentowi
do powiedzenia w kształtowaniu przyszłych negocjacji z UE.
Opuszczenie prze Wielką Brytanię UE byłoby „w niebezpieczeństwie" gdyby
parlament nie poparłby jej porozumienia.
Ale jeden z przedstawicieli Torysów powiedział, że poparcie bez
porozumienia uległo ostatnio „usztywnieniu".
Jedna z przedstawicieli Partii Pracy wyjaśniła, że wierzy, że wybory
parlamentarne są „nieuniknione" w ciągu najbliższych miesięcy jeśli nie
zostanie przełamany impas i porozumienie nie zostanie przyjęte przez
parlament.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46772601

ROSJA: Wystąpienie szefa NASA w środkach masowego przekazu zadziwiło
przedstawicieli „Roskosmosa".
źródło: BBC
https://iz.ru/831314/2019-01-06/vystuplenie-glavy-nasa-v-smi-udivilopredstavitelei-roskosmosa
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10 książek, które trzeba przeczytać w 2019 roku
źródło: BBC
http://www.bbc.com/culture/story/20181224-ten-books-to-read-in-2019

5.I
Niemieccy ministrowie ds. cyberbezpieczeństwa bronią się przed zarzutami
dotyczącymi ataku

Celem stały się dane personalne m.in. Angeli Merkel, przywódcy Zielonych
Roberta Habeck oraz satyryka telewizyjnego Jana Böhmermanna
Niemieckie władze ds. cyberbezpieczeństwa bronią swego stanowiska po
słowach krytyki, że przez kilka tygodni nie informowali policji o
zdarzeniach.
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Agencja wyjaśnia, że nie była świadoma pełnego stopnia systematycznego
wycieku informacji aż do czwartku.
Dziennikarze, celebryci i politycy w tym kanclerz Niemiec A. Merkel są
pośród tych, których personalne dane zostały opublikowane w internecie.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-46768990

USA planują pozostawić wojska na południu Syrii w nieokreślony termin
źródło: IZ
https://iz.ru/831214/2019-01-05/ssha-planiruiut-ostavit-voiska-na-iugesirii-na-neopredelennyi-srok

WIELKA BRYTANIA: Policja zastrzeliła mężczyznę w Coventry
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-england-coventry-warwickshire-46767730

4. I
Sztorm Pabuk w Tajlandii: Wyspy turystyczne zostały dotknięte największym
żywiołem od kilku dekad
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Sztorm tropikalny Pabuk nawiedził południową Tajlandię przynosząc wiatr i
deszcz o największym nasileniu w rejonie od 30 lat
O 12:45 czasu lokalnego (05L45 GMT) doszło do obsunięć ziemi w wyniku czego
upadające drzewa zniszczyły domy w prowincji Nakhon Si Thammarat.
Pabuk przesuwa się wzdłuż południowej Tajlandii nawiedzając popularne
miejscowości turystyczne.
Tysiące ludzi opuściło wyspy Koh Samui, Koh Tao i Koh Phangan.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-46756239

Nie należy się zbytnio martwić czasem spędzanym przez dzieci z urządzeniami
posiadającymi ekrany
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/health-46749232

ROSJA: Byłego ministra finansów

oskarżono o defraudację 14 mlrd rubli

źródło: IZ
https://iz.ru/830942/2019-01-04/eks-ministra-finansov-podmoskovia-obviniliv-rastrate-14-mlrd-rublei
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3. I
Lądowanie chińskiego statku księżycu - Opublikowano pierwsze zdjęcie z
ciemnej strony ziemskiego satelity

Wszystkie zdjęcia i dane musiały zostać przekazane do oddzielnego satelity

POLSKI PORTAL 1-31styczeń 2019

49

nr 1 (70)

Chiny poinformowały, że ich statek z powodzeniem wylądował na ciemnej
stronie Księżyca - była to pierwsza taka próba
O godzinie 10:26 chińskiego czasu (02:26 GMT) bezzałogowy statek Chang'e-4
wylądował na Basenie Bieguna Południowego – Aitken poinformowały media.
Sonda posiada narzędzia do analizy geologicznej dotąd niezbadanego terenu
oraz może przeprowadzić eksperymenty biologiczne.
Lądowanie statku uważa się za znaczące dla eksploracji Księżyca.
W ostatnich latach przeprowadzono wiele misji związanych z satelitą Ziemi
ale większość dotyczyła jego orbity lotu bądź impactu. Ostatnia misja
załogowa odbyła się statkiem Apollo w 1972 roku.

źródło: BBC, IZ
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-46744459
https://iz.ru/830740/2019-01-03/opublikovano-pervoe-foto-s-obratnoistorony-luny

BELGIA: W stolicy kraju zakazano Ubera
źródło: IZ
https://iz.ru/830772/2019-01-03/v-briussele-zapretili-uber

Korea Południowa poinformowała o „zniknięciu" północnokoreańskiego
ambasadora Włoch
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-46724727

Były minister finansów został wydany z Francji Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/830775/2019-01-03/eks-ministr-finansov-podmoskoviaekstradirovan-iz-frantcii-v-rossiiu
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2. I
DANIA: W wyniku wypadku kolejowego zginęło sześć osób

Po wypadku zamknięto most łączący dwie wyspy Zealand and Funen

Sześcioro ludzi zginęło a 16 zostało rannych w wyniku katastrofy na Great
Belt Bridge w Danii
Przedstawiciele kolei informują że prawdopodobnie brezent uderzył
nadjeżdżający pociąg w czasie silnej burzy co doprowadziło do gwałtownego
hamowania.
Ratownicy pracują aby uwolnić ponad 100 pasażerów znajdujących się w
pociągu.
źródło: BBC, IZ
https://www.bbc.com/news/world-europe-46734728
https://iz.ru/830548/2019-01-02/shest-chelovek-pogibli-v-rezultatezheleznodorozhnoi-avarii-v-danii
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ROSJA: W. Skworcow opowiedziała o stanie uratowanego spod zwałów w
Magnitogorsku niemowlęcia
źródło: IZ
https://iz.ru/830530/2019-01-02/skvortcova-rasskazala-o-sostoianiispasennogo-iz-pod-zavalov-v-magnitogorske-mladentca

WIELKA BRYTANIA: Minister transportu broni kontraktu dotyczący transportu
promami jeśli dojdzie do Brexitu bez porozumienia
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/business-46735303

ROSJA: S. Aksion nazwał ideologię banderowską za najważniejsze narzędzie,
które zniszczyło Ukrainę
źródło: IZ
https://iz.ru/830528/2019-01-02/aksenov-nazval-banderovskuiu-ideologiiuglavnym-instrumentom-razrusheniia-ukrainy

STANY ZJEDNOCZONE: Mitt Romney oskarża D. Trumpa o spowodowanie niepokoju
na całym świecie
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-46734423

1.I
Paul Whelan: Rodzina zaprzecza, że Amerykanin aresztowany w Moskwie jest
szpiegiem
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Rodzina P. Whelana opublikowała jego zdjęcie

Brat Amerykanina aresztowanego w piątek pod zarzutem szpiegostwa powiedział
BBC News, że jest niewinny a do Moskwy przybył na ślub
Rodzina byłego Marine l. 48 dowiedział się o jego aresztowaniu z wiadomości
po tym jak przez kilka dni nie było z nim kontaktu.
Jego brat bliźniak David Whelan mówi, że Paul
wierzy, że mógł on złamać jakiekolwiek prawo.

zna dobrze Rosję i ni

Rosyjska agencja bezpieczeństwa FSB informuje, że został złapany w Moskwie
„podczas szpiegowania".
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-46730381

Jair Bolsonaro: Nowo wybrany skrajnie prawicowy prezydent obiecuje jedność
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46720899
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Magnitagorsk: Rosyjscy ratownicy wyciągnęli żywe dziecko z gruzów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-46730821/magnitogorsk-russianrescuers-pull-baby-from-rubble

WIELKA BRYTANIA: Śledztwo w sprawie napadu terrorystycznego z użyciem noża
na stacji Victora w Manchesterze
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-46728702

New Horizons: Sonda wystrzelona przez NASA przetrwała przelot w pobliżu
Ultima Thule
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-46729898
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