
 POLSKI PORTAL  1-30 czerwiec 2020                                                                                                                                                 nr 6  (87)                                                                                                                                                        
1 
 

 

    6 (87) 1-30.06.2020                                                            POLSKA - EUROPA - ŚWIAT - > KRONIKA WIADOMOŚCI 

W numerze: 

56    Śmierć G. Floyda: W 6 dniu protestów dochodzi do przemocy 

55    ROSJA: Tysiące ton paliwa w rzekach Dandykan i Ambarnajaw  

52    Śmierć George'a Floyda: Do protestów doszło w 140 miastach 

51    Koronawirus: Francja odwołuje paradę z okazji Dnia Bastylii 

48    WHO zaleca, aby nosić maski w publicznych miejscach 

48    Koronawirus: Liczba zakażeń w Indiach wyprzedza Włochy     

44    Pomnik Edwarda Colstona: Protestujący obalili monument 

44    Koronawirus: Dzięki zamknięciom miast udało się ocalić  

      pond 3 miliony ludzi  

41    Korea Północna zawiesza wszelką komunikację z Południem  

40    Film pt. „Przeminęło z wiatrem" został usunięty z HBO Max 

39    INDIE: Liczba infekcji koronawirusem w Bombaju jest  

       większa niż w Wuhan 

37    Rafiki - Rzadki górski goryl srebrnogrzbiety został zabity  

35    Protesty w Londynie: Demonstranci starli się z policją 

34    Polska „najechała" na Czechy na skutek „nieporozumienia" 
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30    Strzały w Atlancie: Śmierć Raysharda Brooksa została 

      zakwalifikowana jako zabójstwo  

28    Starcie na granicy indyjsko-chińskiej: 20 żołnierzy zabitych 

25    Koronawirus: W Peru więcej infekcji niż we Włoszech 

24    W wieku 88 lat zmarł sir Ian Holm  

5     Wybory prezydenckie w Polsce 

29 czerwiec (poniedziałek)  – 30 czerwiec (wtorek) 2020 

30.VI 

Nowe prawo związane z bezpieczeństwem w Hong Kongu: Chiny głosują za  

 

 

W ubiegłym roku doszło do protestów w Hong Kongu spowodowanych projektem 

prawa na mocy którego będzie można doprowadzić do ekstradycji 

 

Chiny formalnie przyjęły kontrowersyjne prawo nadając sobie większą władzę 

nad Hong Kongiem 
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Za przestępstwo będzie teraz uznawana próba secesji, działalność wywrotowa, 

spiskowanie z siłami obcymi ale również zostanie ograniczona możliwość 

protestowania oraz wolność wypowiedzi. Organizacja prodemokratyczna 

Demosisto zareagowała zapowiadając , że zaprzestaje jakiegokolwiek 

działania.   

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53230391 

 

 

Koronawirus: Główny lekarz w USA Anthony Fauci powiedział przed Kongresem, 

że w kraju może dojść do 100 000 nowych infekcji dziennie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53230389 

  

 

 

Koronawirus: Unia Europejska zezwala na podróże obywatelom 15 „bezpiecznym" 

krajom 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53222356 

 

  

  

 

Nowy szczep wirusa grypy odkryty w Chinach „może spowodować pandemię" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-53218704 

  

 

 

ROSJA: W. Putin opowiedział o znaczeniu głosowania nad poprawkami do 

konstytucji 

źródło: IZ 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53230391
https://www.bbc.com/news/live/world-53230389
https://www.bbc.com/news/world-europe-53222356
https://www.bbc.com/news/health-53218704
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https://iz.ru/1029676/2020-06-30/putin-rasskazal-o-znachenii-golosovaniia-

po-popravkam-v-konstitutciiu 

 

 

29.VI 

Wybory prezydenckie w Polce będą miały kontynuację w postaci drugiej tury 

 

Prezydent Andrzej Duda nie zdobył wystarczającej liczby głosów aby doszło 

do rozstrzygnięcia 

 

Prezydent Polski Andrzej Duda zdobył największą ilość głosów podczas 

wyborów ale czeka go druga tura 

Konserwatysta A. Duda zmierzy się z liberalnym prezydentem Warszawy Rafałem 

Trzaskowskim podczas drugiego głosowania za dwa tygodnie. A. Duda w 

pierwszej turze zdobył 44% głosów natomiast R. Trzaskowski ponad 30%. 

Pomimo koronawirusa i obowiązujących ograniczeń frekwencja była wysoka 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53215106 

 

 

https://iz.ru/1029676/2020-06-30/putin-rasskazal-o-znachenii-golosovaniia-po-popravkam-v-konstitutciiu
https://iz.ru/1029676/2020-06-30/putin-rasskazal-o-znachenii-golosovaniia-po-popravkam-v-konstitutciiu
https://www.bbc.com/news/world-europe-53215106
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François Fillon - były premier Francji skazany 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53217298 

 

 

 

Dzieci trzymane w obozach grupy Państwa Islamskiego są tykającą bombą 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-53213897/children-held-in-

islamic-state-group-camps-are-a-time-bomb 

 

 

 

 

Nornickel: Rosja prowadzi śledztwo w sprawie nowego zanieczyszczenia 

dokonanego przez arktyczną firmę górniczą 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53218708 

 

 

 

22 czerwiec (poniedziałek)  – 28 czerwiec (niedziela) 2020 

28.VI 

Wybory prezydenckie w Polsce 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53217298
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-53213897/children-held-in-islamic-state-group-camps-are-a-time-bomb
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-53213897/children-held-in-islamic-state-group-camps-are-a-time-bomb
https://www.bbc.com/news/world-europe-53218708
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Andrzej Duda zmierzy się z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim  

 

Polacy głosują w niedzielę w wyborach prezydenckich, które mogą mieć wpływ 

na władzę w nacjonalistyczny rządzie 

Prezydent Andrzej Duda jest sprzymierzeńcem rządzącej partii Prawo i 

Sprawiedliwość i jeśli przegra opozycja może doprowadzić do zmian w 

polskiej polityce. Jego największym rywalem jest liberalny, centroprawicowy 

prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Najprawdopodobniej po niedzielnym 

głosowaniu dojdzie do drugiej tury wyborów za dwa tygodnie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53190016 

Kryzys w Jemenie: Pięć lat głodu, pięć lat wojny 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-53205010/yemen-crisis-five-

years-of-hunger-five-years-of-war 

 

 

Koronawirus: Chiny nałożyły ścisłe ograniczenia w pobliżu Pekinu aby 

opanować nowy wybuch epidemii, którym jest dotkniętych 500 000 ludzi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53207150 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53190016
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-53205010/yemen-crisis-five-years-of-hunger-five-years-of-war
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-53205010/yemen-crisis-five-years-of-hunger-five-years-of-war
https://www.bbc.com/news/live/world-53207150
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Koronawirus: Floryda i Teksas unieważniają złagodzenie obostrzeń po tym jak 

liczba infekcji w USA przekroczyła 2,5 miliona 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53205720 

 

 

USA: Missisipi chce zdjąć emblemat Konfederacji ze swojej flagi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53209854 

 

 

Wojna w Afganistanie: Rosja zaprzecza, ze opłacała bojowników aby zabijać 

żołnierzy amerykańskich 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53204747 

 

 

27.VI 

Koronawirus: Delhi walczy ze wzrostem infekcji 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53205720
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53209854
https://www.bbc.com/news/world-asia-53204747
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Władze mają nadzieję, że wzrost liczby osób poddanych testom pomoże w walce 

z pandemią 

 

Ministerstwo zdrowia w Delhi - stolicy kraju poinformowało, ze szybkość z 

jaką wirus się rozprzestrzeniał poważnie wpłynęło na jego system opieki 

medycznej 

 

Arvind Kejriwal powiedział, że wzrost liczby zachorowań na początku czerwca 

doprowadził do braku miejsca w szpitalach i wzrostu zgonów. 

Delhi jest teraz najbardziej dotkniętym na świecie miejscem gdzie 

zanotowano 73 000 przypadków zakażeń wirusem Covid-19 i co najmniej 2500 

ofiarami śmiertelnymi   

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53205718 

 

Koronawirus: Na świecie zaraziło się 9,8 miliona osób i zmarło 494 000 

informuje Johns Hopkins University 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53203114 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53205718
https://www.bbc.com/news/live/world-53203114
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Pacjent 91: Jak Wietnam uratował brytyjskiego pilota 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53196009 

 

 

 

ROSJA: W Radzie Federacji oceniono głosowanie nad poprawkami do konstytucji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1028712/2020-06-27/v-sovfede-otcenili-khod-golosovaniia-po-

popravkam-v-konstitutciiu 

 

 

 

Coca-cola zawiesza reklamę na mediach społecznościowych pomimo zmian 

wprowadzonych na Facebooku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-53204072 

 

 

26.VI 

W Stanach Zjednoczonych przegłosowano ustawę „George Floyd” 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53196009
https://iz.ru/1028712/2020-06-27/v-sovfede-otcenili-khod-golosovaniia-po-popravkam-v-konstitutciiu
https://iz.ru/1028712/2020-06-27/v-sovfede-otcenili-khod-golosovaniia-po-popravkam-v-konstitutciiu
https://www.bbc.com/news/business-53204072
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Speaker Izby Reprezentantów Nancy Pelosy (w środku) z aprobatą przyjęła 

głosowanie 

Amrykańska Izba Reprezentantów przegłosowała ustawę związaną z 

wprowadzeniem ograniczeń dla policji nawiązującą do śmierci Afroamerykanina 

G. Floyda 

W izbie niższej, w której większość mają Demokraci  głosowano 236 głosów za 

i 181 głosów przeciw. Ustawa wzięła nazwę od George'a Floyda, którego 

śmierć w ubiegłym miesiącu wywołała narodowe protesty. 

Jednak prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że ją zawetuje  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53188189 

 

 

 

Koronawirus USA: Zanotowano największy dzienny przyrost - w ciągu jednego 

dnia zaraziło się 40 000 ludzi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53191287 

  

 

Koronawirus: Liczba wszystkich infekcji osiągnęła 9,6 miliona osób, umarło 

ponad 490 000 informuje Johns Hopkins 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53188189
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53191287
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53188289 

  

 

 

Koronawirus: Szwecja twierdzi, że WHO popełniło „wielki błąd" zaliczając 

ten kraj do tych gdzie nastąpi ponowy wzrost epidemii 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-53190008 

 

 

25.VI 

Dolina Galwan: Obrazy satelitarne „pokazują chińskie obiekty" na indyjskiej 

granicy 

 

Miejsce ostatniej rekonstrukcji 

 

Chiny wybudowały nowe obiekty w pobliżu granicy w Himalajach gdzie doszło 

do starcia z żołnierzami indyjskimi - pokazują zdjęcia satelitarne 

https://www.bbc.com/news/live/world-53188289
https://www.bbc.com/news/world-europe-53190008
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Bunkry, namioty i miejsca składu dla wojska są widoczne na miejscu gdzie 

jeszcze miesiąc temu ich nie było. 

Starcie pomiędzy dwiema potęgami nuklearnymi w kwestii spornej granicy 

wywołało alarm.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53174887 

  

 

 

Koronawirus: WHO informuje, że pandemia jeszcze nie osiągnęła szczytu w 

Środkowej i Południowej Ameryce 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53174059 

 

 

 

Ograniczone nałożone przez Wielką Brytanię zostaną zniesione w wielu 

krajach europejskich 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-53177282 

 

Tanzanit: Górnik z Tanzanii został milionerem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53148612 

  

 

 

Potężna chmura pyłu zasnuła Karaiby 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53177693 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53174887
https://www.bbc.com/news/live/world-53174059
https://www.bbc.com/news/business-53177282
https://www.bbc.com/news/world-africa-53148612
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53177693
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24.VI 

Koronawirus: UE rozważa wprowadzenie zakazu przybycia Amerykanów 

 

Wewnętrzne granice UE otwarto 15 czerwca 

 

Ambasadorzy UE dyskutują w piątek nad planem otwarcia zewnętrznych granic 1 

lipca i podróżujący z USA mogą nie zostać wpuszczeni 

 

Niektóre kraje europejskie są skłonne otworzyć granice dla turystów al inne 

obawiają sie rozprzestrzeniania się wirusa. W środę sekretarz stanu USA 

Mike Pompeo powiedział, ze oczkuję na decyzję w "najbliższych tygodniach". 

Wirus rozprzestrzenia się w Stanach Zjednoczonych więc prawdopodobnie 

Amerykanie nie będą mogli przybyć do krajów UE 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53161447 

 

 

 

Koronawirus: Ponad 100 000 osób zmarło w Ameryce Łacińskiej 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53161447
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53160298 

 

 

 

ROSJA: Firma Rostekh zapowiedziała modernizację kompleksów rakietowych 

„Iskander" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1027489/2020-06-24/rostekh-soobshchil-o-modernizatcii-

raketnykh-kompleksov-iskander 

 

 

 

Koronawirus: Jak ograniczenia są znoszone w krajach Europy? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/explainers-52575313 

 

 

 

ROSJA: W. Putin wysoko ocenił zorganizowanie parady zwycięstwa w Moskwie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1027483/2020-06-24/putin-vysoko-otcenil-provedenie-parada-

pobedy-v-moskve 

 

 

 

Czego świat może nauczyć się od Holendrów jeśli chodzi o zdalną pracę ? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/worklife/article/20200623-what-the-dutch-can-teach-the-

world-about-remote-work 

 

https://www.bbc.com/news/live/world-53160298
https://iz.ru/1027489/2020-06-24/rostekh-soobshchil-o-modernizatcii-raketnykh-kompleksov-iskander
https://iz.ru/1027489/2020-06-24/rostekh-soobshchil-o-modernizatcii-raketnykh-kompleksov-iskander
https://www.bbc.com/news/explainers-52575313
https://iz.ru/1027483/2020-06-24/putin-vysoko-otcenil-provedenie-parada-pobedy-v-moskve
https://iz.ru/1027483/2020-06-24/putin-vysoko-otcenil-provedenie-parada-pobedy-v-moskve
https://www.bbc.com/worklife/article/20200623-what-the-dutch-can-teach-the-world-about-remote-work
https://www.bbc.com/worklife/article/20200623-what-the-dutch-can-teach-the-world-about-remote-work
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23.VI 

Koronawirus: Nowe ogniska w Niemczech i wprowadzenie lokalnych ograniczeń 

 

 

Władze wysłały dostawy żywności dla pracowników fabryki zajmującej się 

pakowaniem mięsa, którzy zostali poddani kwarantannie 

 

Niemieckie władze w Nadrenii Północnej-Westfalia powtórnie nałożyły 

ograniczenia w dwóch dzielnicach po tym jak doszło do infekcji ponad pół 

miliona osób. 

W tym miejscu znajduje się fabryka zajmująca się pakowaniem mięsa gdzie 

ponad 1500 pracowników zostało zarażonych. 

Władze zapowiedziały wprowadzenie „prewencyjnych środków" w dzielnicy 

Gütersloh aż do końca czerwca. W dzielnicy Neighbouring Warendorf również z 

powrotem wprowadzono ograniczania 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53149762 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53149762
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Koronawirus: Nowonarodzone trojaczki w Meksyku zarażone 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53147483 

  

 

 

Koronawirus Wielka Brytania - Kina, muzea oraz inne obiekty zostaną otwarte 

ale „trzeba zachować bezpieczna odległość" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53146191 

 

Amerykański żołnierz  Ethan Melzer  został oskarżony o planowanie ataku na 

własną jednostkę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53145806 

  

 

 

Po strzelaninie w Seatle burmistrz poinformował, że miasto zamierza 

odzyskać dzielnicę zajętą przez protestujących 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53146258 

 

 

22.VI 

Koronawirus: Brazylia drugim krajem w którym umarło 50 000 ludzi 

 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53147483
https://www.bbc.com/news/live/world-53146191
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53145806
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53146258
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Ludność rdzenna jest najbardziej dotkniętą grupą podczas epidemii w 

Brazylii 

 

Brazylia stała się drugim krajem po Stanach Zjednoczonych w którym 

zarejestrowano pond 50 000 przypadków śmiertelnych z powodu Covid-19 

 

W kraju dochodzi do napięcia po tym jak potwierdzono ponad milion infekcji 

koronawirusa 

W Brazylii najwięcej osób zmarło 4 czerwca. Decyzja prezydenta kraju Jaira 

Bolsonaro aby nie wprowadzać ograniczeń i skoncentrować się na gospodarce 

mocno podzieliła społeczeństwo 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53132225 

 

 

 

Koronawirus: Globalnie na świecie potwierdzono prawie 9 milionów infekcji i 

umarło 467 000 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53132774 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53132225
https://www.bbc.com/news/live/world-53132774
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WIELKA BRYTANIA - ataki w Reading: Amerykanin Ritchie-Bennett to druga 

ofiara 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-53132493 

 

 

 

ROSJA: Prokurator zażądał w sądzie kary sześciu lat pracy w koloni karnej 

dla reżysera Kiriłła Sieriebriennikowa  za sprzeniewierzenie funduszy przy 

realizacji projektu „Platforma" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1026592/2020-06-22/prokuror-zaprosil-dlia-serebrennikova-

shest-let-kolonii 

 

 

USA - Kto będzie kandydatem na wiceprezydenta u Joe Baidena? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53088353 

 

 

15 czerwiec (poniedziałek)  – 21 czerwiec (niedziela) 2020 

 

21.VI 

WIELKA BRYTANIA: Atak nożem w Reading: W wyniku ataku w Forbury Gardens 

zginęły trzy osoby 

 

https://www.bbc.com/news/uk-53132493
https://iz.ru/1026592/2020-06-22/prokuror-zaprosil-dlia-serebrennikova-shest-let-kolonii
https://iz.ru/1026592/2020-06-22/prokuror-zaprosil-dlia-serebrennikova-shest-let-kolonii
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53088353


 POLSKI PORTAL  1-30 czerwiec 2020                                                                                                                                                 nr 6  (87)                                                                                                                                                        
19 
 

 

Stacja kolejowa Reading i Forbury Gardes 

 

 

Trzy osoby zmarły i trzy dodatkowe zostały poważnie ranne po ataku w parki 

poinformował policja 

Aresztowano 25-letniego mężczyznę podejrzanego o morderstwo 

Do ataku doszło w Forbury Gardens gdzie zraniono kilka osób 

Policja na razie nie traktuje wydarzenia jako aktu terroru ale wezwano 

oficerów z oddziału antyterrorystycznego. Siły bezpieczeństwa poinformowały 

BBC, ze mężczyzna aresztowany na miejscu wydarzenia prawdopodobnie jest 

obywatelem Libii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-england-berkshire-53123975 

 

 

 

 

Rodzice nauczyciela, który został zabity podczas ataku nożem w Reading 

złożyli mu hołd 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-53130559 

https://www.bbc.com/news/uk-england-berkshire-53123975
https://www.bbc.com/news/uk-53130559
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Przesilenie letnie w Stonehenge: Tysiące ludzi zebrało się aby powitać 

wschód słońca 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-england-wiltshire-48703632 

 

 

 

 

Rzadkie zaćmienie słoneczne przesłoniła kontynent azjatycki podczas 

przesilenia letniego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53120704 

 

 

 

 

Komitet wyborczy Donalda Trumpa  zaprzecza, że kampania w mediach 

społecznościowych użytkowników Tik Tok oraz fanów K-Pop-u odpowiada za małą 

frekwencję w Oklahomie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-5312952 

 

 

20.VI 

Dolina Galwan: Chiny oskarżąją Indie o „świadomą prowokację" 

 

https://www.bbc.com/news/uk-england-wiltshire-48703632
https://www.bbc.com/news/world-asia-53120704
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-5312952
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Oddziały indyjskie w pobliżu granicy z Chinami 

 

Chiny oskarżają żołnierzy indyjskich o „świadoma prowokację" w pierwszym 

oficjalnym komentarzu w sprawie krwawego starcia w miejscu kwestionowanej 

granicy w Himalajach 

 

Rzecznik ministra spraw zagranicznych  Lijian Zhao powiedział, że oddziały 

indyjskie przekroczyły chińską granicę i rozpoczęły starcie. 

Nie poinformował o stratach po stronie chińskiej. W piątek premier Indii 

Narendra Modii powiedział, że żaden z obcych żołnierzy nie przekroczył 

granicy Indii i nie utracono żadnego terytorium. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53118473 

 

 

 

 

 

Amerykański Prokurator generalny Geoffrey Berman zaprzeczył, że ustępuje ze 

stanowiska 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53117951 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53118473
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53117951
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Koronawirus: Minister zdrowia Zimbabwe został oskarżony o korupcję 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53119989 

 

 

 

Greta Thunberg: „Zmiany klimatyczne są tak ważne jak koronawirus" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-53100800 

 

Dlaczego Finowie zawsze mówią prawdę? 

Źródło: BBC 

http://www.bbc.com/travel/story/20200615-why-finnish-people-tell-the-

truth?referer=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2F 

 

 

19.VI 

Zmiany klimatu kto za nie odpowiada i dlaczego to ma znaczenie 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53119989
https://www.bbc.com/news/science-environment-53100800
http://www.bbc.com/travel/story/20200615-why-finnish-people-tell-the-truth?referer=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2F
http://www.bbc.com/travel/story/20200615-why-finnish-people-tell-the-truth?referer=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2F
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Dowody naukowe, że emisje gazów pochodzące z ludzkiej działalności mają 

bardzo długa historię 

 

Wiemy, że zmiany klimatyczne są spowodowane ludzką aktywnością ale 

określenie winnego jest trudniejsze niż to się może wydawać 

 

Jedną z najbardziej frustrujących rzeczy związanych z kryzysem klimatycznym 

jest fakt, że wcześniejsze działanie mogło zapobiec przed tym. Wraz z 

każdym rokiem bezczynności ograniczenia w emisji, które ograniczą globalne 

ocieplenie są coraz trudniejsze. O brak działania oskarża się firmy 

eksplorujące paliwa kopalne, bogate kraje, polityków, bogatych ludzi oraz 

nas samych. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/future/article/20200618-climate-change-who-is-to-blame-

and-why-does-it-matter 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/future/article/20200618-climate-change-who-is-to-blame-and-why-does-it-matter
https://www.bbc.com/future/article/20200618-climate-change-who-is-to-blame-and-why-does-it-matter
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Koronawirus był już we Włoszech przed grudniem - informuje jedna z firm 

zajmująca się uzdatnianiem wody 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53106444 

  

 

 

 

W wieku 88 lat zmarł sir Ian Holm znany m.in. z roli Bilbo Bagginsa we 

„Władcy pierścieni” oraz androida Asha z filmu „Obcy” z 1979 roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53110391 

  

 

 

 

W. Putin skrytykował pracę nad usuwaniem awarii spowodowanej rozlanym 

paliwem w Norylsku 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1025669/2020-06-19/putin-raskritikoval-rabotu-kontrolnykh-

upravlenii-pri-chp-v-norilske 

  

 

 

Z australijskich pustkowi usunięto autobus 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53106441 

 

 

18.VI 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53106444
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53110391
https://iz.ru/1025669/2020-06-19/putin-raskritikoval-rabotu-kontrolnykh-upravlenii-pri-chp-v-norilske
https://iz.ru/1025669/2020-06-19/putin-raskritikoval-rabotu-kontrolnykh-upravlenii-pri-chp-v-norilske
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53106441
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John Bolton: D. Trump liczył na pomoc prezydenta Chin w powtórnych wyborach 

 

 

J. Bolton zaprzecza, że jego książka zawiera tajne informacje 

 

Prezydent USA Donald Trump szukał pomocy u prezydenta Chin XI Jinpinga aby 

zostać powtórnie wybranym na prezydenta, pisze w swojej nowej książce były 

doradca ds. Bezpieczeństwa Narodowego John Bolton 

Zdaniem J. Bohltona D. Trump chciał aby Chiny kupowały płody rolne od 

angielskich farmerów można będzie przeczytać w nowej książce mającej się 

ukazać niebawem, którą przeanalizowały amerykańskie media. Administracja D. 

Trumpa próbuje zablokować ukazanie się książki. Udzielając wywiadu dla Fox 

News D. Trump powiedział o J. Boltonie: „Złamał prawo. To są ściśle tajne 

informacje, których nie maił prawa ujawnić". 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53086042 

  

Koronawirus: Ile jest naprawdę  ofiar pandemii? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-53073046 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53086042
https://www.bbc.com/news/world-53073046


 POLSKI PORTAL  1-30 czerwiec 2020                                                                                                                                                 nr 6  (87)                                                                                                                                                        
26 
 

Koronawirus: W Peru zarejestrowano ponad 240 000 infekcji więcej niż we 

Włoszech 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53074391 

  

 

 

Paulinho Paiakan: Przywóedca rdzennej ludności w Amazonii zmarł z powodu 

koronawirusa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53087933 

  

 

 

Dame Vera Lynn, której piosenki pomagały podnieść morale podczas II wojny 

światowej zmarła w wieku 103 lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-53091856 

 

 

17.VI 

Napięcie pomiędzy Indiami a Chinami- Dyplomaci silnie sprzeciwiają się 

starciom na granicy 

 

https://www.bbc.com/news/live/world-53074391
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53087933
https://www.bbc.com/news/uk-53091856
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Dwa kraje zawarły porozumienia na mocy którego nie można ze sobą zabierać 

żądnej broni palnej w obrębie granicy sięgającej do dwóch kilometrów 

 

Ministrowie spraw zagranicznych Indii i Chin wymienili noty protestacyjne w 

związku ze starciem na kwestionowanej granicy w wyniku której śmierć 

poniosło co najmniej 2o indyjskich żołnierzy 

 

Zdaniem reprezentanta Indii  Subrahmanyam Jaishankara Chiny próbowały 

zbudować posterunek na terytorium indyjskim natomiast China's Wang Yi  

powiedział że żołnierze indyjscy zaatakowali pierwsi. Ale podczas rozmów 

telefonicznych obaj politycy obiecali, że nie będą eskalować sytuacji. Było 

to pierwsze krwawe starcie na trenie spornej granicy od co najmniej 45 lat. 

Żołnierza najwidoczniej użyli kijów  pałek ale nie użyto broni palnej.   

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53073338 

  

 

Południowokoreański minister ds. unifikacji chce odejść ze stanowiska w 

związku z wzrostem napięcia z Koreą Północną 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53074095 

  

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53073338
https://www.bbc.com/news/world-asia-53074095
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Zabójstwo Tshegofatso Pule: Oskarżony mężczyzna z RPA 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53076289 

 

 

 

ROSJA: Szef Komitetu Rady Federacji ds. informacyjnych środków masowego 

przekazu uznała, że rząd podczas prezydentury M. Gorbaczowa rozpatrywał 

możliwość przekazania Karelii Finlandii 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1024629/2020-06-17/pushkov-dopustil-zhelanie-sssr-pri-

gorbacheve-otdat-kareliiu-finliandii 

  

 

 

Jak Islandia redukuje emisje dwutlenku węgla? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/future/article/20200616-how-iceland-is-undoing-carbon-

emissions-for-good 

 

 

16.VI 

Starcie na granicy indyjsko- chińskiej: 20 żołnierzy indyjskich zostało 

zabitych w wyniku walki w Ladakh 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53076289
https://iz.ru/1024629/2020-06-17/pushkov-dopustil-zhelanie-sssr-pri-gorbacheve-otdat-kareliiu-finliandii
https://iz.ru/1024629/2020-06-17/pushkov-dopustil-zhelanie-sssr-pri-gorbacheve-otdat-kareliiu-finliandii
https://www.bbc.com/future/article/20200616-how-iceland-is-undoing-carbon-emissions-for-good
https://www.bbc.com/future/article/20200616-how-iceland-is-undoing-carbon-emissions-for-good
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Indie i Chiny spierają się o granicę od kilku dekad 

 

Co najmniej 20 indyjskich żołnierzy zostało zabitych w wyniku starcie z 

siłami chińskimi w kwestionowanej granicy w Himalajach poinformowały władze 

Indii 

Krwawy incydent, pierwszy od co najmniej 45 lat poprzedziło wzrastające 

napięcie. Początkowo wojsko Indii poinformowało, że trzech żołnierzy 

zostało zabitych dodając, że ofiary były po obu stronach. Ale później we 

wtorek władze poinformowały, że z powodu ran krytycznych zmarło więcej 

żołnierzy. 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-53061476 

  

 

 

Korea Północna wysadziła w powietrze biuro z którego korzystali 

przedstawiciele Korei Północnej i Południowej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53060620 

  

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53061476
https://www.bbc.com/news/world-asia-53060620
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USA - Protesty w związku ze śmiercią George'a Floyda - w mieście 

Albuquerque został postrzelony mężczyzna 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53060704 

  

 

 

 

Powód dla którego ludzi stają się niekompetentni w pracy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/worklife/article/20200612-the-reasons-why-people-

become-incompetent-at-work 

  

 

 

Koronawirus: Szpitale w indyjskiej stolicy Delhi zostały przeciążone ale 

władze wykluczają wprowadzenie nowych restrykcji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53059487 

 

 

15.VI 

Strzały w Atlancie: Śmierć Raysharda Brooksa została zakwalifikowana jako 

zabójstwo 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53060704
https://www.bbc.com/worklife/article/20200612-the-reasons-why-people-become-incompetent-at-work
https://www.bbc.com/worklife/article/20200612-the-reasons-why-people-become-incompetent-at-work
https://www.bbc.com/news/live/world-53059487
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Ekspert medyczny w Atlancie w stanie Georgia uznał śmierć Afroamerykanina 

po jak został postrzelony przez policję, jako zabójstwo 

 

Rayshard Brooks zginął uciekając przed dwoma białymi policjantami w piątek 

 

Po jego śmierci wybuchły kolejne protesty kilka tygodni po tym jak zginął 

inny Afroamerykanin George Floyd w Minneapolis 

 

Szef policji zrezygnował ze stanowiska a podejrzany o postrzelenie 

policjant został zwolniony. 

Do protestów pod hasłem „Black Lives Matter" (Życie ludzi o czarnej skórze 

też się liczy) przyłączyły sie tysiące ludzi na terenie USA 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53047282 

  

 

 

Koronawirus: Francja ogłasza znaczne zniesieni restrykcji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52978327  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53047282
https://www.bbc.com/news/world-europe-52978327
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Koronawirus: Od rozpoczęcia epidemii na świecie potwierdzono 7,9 milinów 

przypadków zakażeń i 433 000 zgonów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53046160 

  

 

ROSJA: Na Kremlu skomentowano zaostrzenie stosunków pomiędzy Rosją a 

Republiką Czeską 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1023688/2020-06-15/v-kremle-prokommentirovali-obostrenie-

otnoshenii-rossii-i-chekhii 

 

 

 

Paul Whelan - Stany Zjednoczone oburzone po tym jak Rosja uwięziła byłego 

żołnierza piechoty pod zarzutem szpiegostwa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53049373 

 

 

 

8 czerwiec (poniedziałek)  – 21 czerwiec (niedziela) 2020 

 

14.VI 

USA - Śmierć Raysharda Brooksa: A Atlancie potępiono użycie siły przez 

policję 

 

https://www.bbc.com/news/live/world-53046160
https://iz.ru/1023688/2020-06-15/v-kremle-prokommentirovali-obostrenie-otnoshenii-rossii-i-chekhii
https://iz.ru/1023688/2020-06-15/v-kremle-prokommentirovali-obostrenie-otnoshenii-rossii-i-chekhii
https://www.bbc.com/news/world-europe-53049373
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Protestujący zebrali się na miejscu strzelaniny w niedzielę 

 

Postrzelenie kolejnego Afroamerykanina w czasie aresztowania wywołało 

kolejne potępienie użycie brutalnej siły prze policję 

 

Rayshard Brooks l. 27 został zastrzelony podczas ucieczki przed policją z 

parkingu w piątek 

Śmierć wywołała protesty. Jeden z Demokratów powiedział, że akcja wobec R. 

Brooksa "nie wymagała użycia „śmiercionośnej broni". Szef policji w 

Atlancie poddał się do dymisji a policjant, który strzelał został zwolniony 

z pracy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53044187 

 

Prezydent RPA powiedział, że to był „mroczny tydzień wstydu" po tym jak w 

kraju doszło do przemocy wobec kilku kobiet 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-africa-53040513 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53044187
https://www.bbc.com/news/world-africa-53040513
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Szwajcarska policja poszukuje właściciela złotego łupu pozostawionego w 

pociągu 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-53041884 

 

 

 

Sushant Singh Rajput - Aktor Bollywood zmarł w wieku 34 lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53041878 

 

 

13.VI 

Polska „najechała" na Republikę Czeską na skutek „nieporozumienia" 

 

Polski żołnierz na czeskiej granicy 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53041884
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53041878
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Polska przyznała, ze na krótko przekroczyła granicę Republiki Czeskiej w 

ubiegłym miesiącu co polskie Ministerstwo Obrony Narodowej określił jako 

„nieporozumienie" 

Polscy żołnierze działający w ramach kroków podjętych na skutek pandemii 

zajęli pozycje w pobliżu kaplicy po czeskiej stronie granicy. Najwidoczniej 

pozostali na nich przez kilka dni. Żołnierze nie zezwolili czeskich 

obywatelom na zbliżenie się do miejsca wokół kaplicy. Ostatecznie władze 

Czech interweniowały kontaktując sie z Warszawą. Incydent miał miejsce w 

pn-wsch Morawach na obszarze historycznego Śląska - którego część znajduje 

się na terytorium współczesnej Republiki Czeskiej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53034930 

 

 

Policja we Francji starła się z antyrasistowskimi aktywistami w Paryżu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53036388 

 

 

 

 

Protesty w Londynie: Demonstranci starli się z policją 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-53031072 

 

 

 

Koronawirus: Obawa o wystąpienie drugiej fali infekcji w Pekinie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53034924 

 

 

 

D. Trump  oświadczył o zakończeniu ingerowania USA w konflikty zagraniczne 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53034930
https://www.bbc.com/news/world-europe-53036388
https://www.bbc.com/news/uk-53031072
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53034924
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źródło: IZ 

https://iz.ru/1023269/2020-06-13/tramp-zaiavil-o-zavershenii-vmeshatelstva-

ssha-v-chuzhie-konflikty 

 

 

12.VI 

ROSJA: Władymir Putin po raz pierwszy od tygodni na skutek koronawirusa 

pojawił się publicznie  

Prezydent W. Putin wziął udział w ceremonii podczas obchodów rosyjskiego 

święta państwowego 

 

Prezydent Rosji W. Putin po raz pierwszy od tygodni pojawił się publicznie 

w Moskwie 

 

Wykorzystał  Narodowe święto Rosji aby promować kontrowersyjną reformę 

konstytucji, która pozwoli mu na urzędowanie na stanowisku prezydenta aż do 

2036 roku 

W. Putin l.67 zdominował Rosję przez minione 20 lat zajmując stanowisko 

prezydenta albo premiera. Moskwa zniosła ograniczenia w tym tygdniu pomimo 

dużej liczby infekcji koronawirusem 

źródło: BBC 

https://iz.ru/1023269/2020-06-13/tramp-zaiavil-o-zavershenii-vmeshatelstva-ssha-v-chuzhie-konflikty
https://iz.ru/1023269/2020-06-13/tramp-zaiavil-o-zavershenii-vmeshatelstva-ssha-v-chuzhie-konflikty
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https://www.bbc.com/news/world-europe-53026388 

  

 

 

Koronawirus w Afryce: Czy Covid 19 zniknął z Tanzanii? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-africa-53017258/coronavirus-in-tanzania-

has-covid-19-disappeared 

  

 

Rozgniewani policjanci we Francji w ramach protestu zaczęli rzucać swoje 

kajdanki na ziemię określając „obrazą" ich pracy oskarżenia, że podczas 

wykonywania obowiązków tolerują rasizm i są brutalni 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53022073 

  

 

ROSJA: Aresztowanie podejrzanego w przygotowywanie aktu terrorystycznego w 

Symferopolu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1022993/2020-06-12/arestovany-podozrevaemye-v-podgotovke-

terakta-v-simferopole 

  

 

 

Rafiki - Rzadki górski goryl srebrnogrzbiety został zabity przez 

kłusowników w Ugandzie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53024073 

  

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53026388
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-53017258/coronavirus-in-tanzania-has-covid-19-disappeared
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-53017258/coronavirus-in-tanzania-has-covid-19-disappeared
https://www.bbc.com/news/world-europe-53022073
https://iz.ru/1022993/2020-06-12/arestovany-podozrevaemye-v-podgotovke-terakta-v-simferopole
https://iz.ru/1022993/2020-06-12/arestovany-podozrevaemye-v-podgotovke-terakta-v-simferopole
https://www.bbc.com/news/world-africa-53024073
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JK Rowling: Gazeta „The Sun" została skrytykowana przez fundacje zajmujące 

się przemocą domową za artykuł o byłym mężu pisarki 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-53023543 

 

 

11.VI 

USA - Śmierć Georga Floyda: Koszt filmowania brutalnego działania policji 

 

 

Filmowanie postępowania policji na telefonach komórkowych stała się 

powszechną praktyką w Stanach Zjednoczonych 

 

Kiedy filmy wideo z kontrowersyjnym postępowaniem policji trafiają do 

nagłówków mediów - znaczenia nabiera to o czym rzadko słyszymy - osoba, 

która dokonuje nagrania 

 

W momencie kiedy 17-letnia Darnella Frazier zaczęła nagrywać wideo, George 

Floyd już dusząc się walczył o oddech, błagając nieustanie: „proszę, 

proszę, proszę". Kamera nagrywał zdarzenie przez 20 sekund kiedy G. Floyd 

l. 46 powiedział jeszcze trzy słowa, które teraz stały się apelem który 

skandują protestujący. 

https://www.bbc.com/news/uk-53023543
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„Nie mogę oddychać" powiedział G. Floyed. Słowa były ledwo słyszalne. 

Próbował mówić leżąc twarzą w dół, skuty kajdankami przytrzymywany przez 

trzech policjantów. Jeden z nich  44-letni Derek Chauvin trzymał kolano na 

szyi G. Floyda 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52942519 

 

 

Śmierć George'a Floyda: Generał Mark Milley przeprasza za to, że 

towarzyszył D. Trumpowowi w drodze do kościoła 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53012887 

  

 

ROSJA: Zastępcę głównego inżyniera norylskiej elektrociepłowni- Jurija 

Kuzniecowa aresztowano do 31 lipca po wycieku paliwa w Norylsku 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1022612/2020-06-11/zamestitelia-glavnogo-inzhenera-tetc-3-

arestovali-posle-chp-v-norilske 

  

 

 

WIELKA BRYTANIA: JK Rowling odpowiada w sprawie krytyki tweetów dotyczących 

kwestii transpłciowych w kontekście jej osobistych przeżyć związanych z 

doświadczaniem przemocy domowej oraz napaści seksualnej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-53002557 

 

 

10.VI 

INDIE: Liczba infekcji koronawirusem w Bombaju jest większa niż w Wuhan 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52942519
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53012887
https://iz.ru/1022612/2020-06-11/zamestitelia-glavnogo-inzhenera-tetc-3-arestovali-posle-chp-v-norilske
https://iz.ru/1022612/2020-06-11/zamestitelia-glavnogo-inzhenera-tetc-3-arestovali-posle-chp-v-norilske
https://www.bbc.com/news/uk-53002557
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W stanie Maharashtra w Indiach doszło do ponad 90 000 infekcji 

 

W finansowej stolicy Indii Bombaju zanotowano 51 000 przypadków Covid co 

jest wynikiem wyższym w momencie największej liczby zachorowań w Wuhan 

gdzie wirus pojawił się po raz pierwszy 

O tym fakcie poinformowano po zwiększającej się liczbie zakażeń w Indiach, 

które mają potwierdzoną liczbę 265 598 przypadków 

W stanie Maharashtra, którego Bombaj jest stolicą zanotowano 90 000 

infekcji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52989452 

 

ROSJA: A. Łukaszenko weźmie udział w paradzie zwycięstwa w Moskwie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1022037/2020-06-10/lukashenko-posetit-parad-pobedy-v-moskve 

 

Film pt. „Przeminęło z wiatrem" został usunięty z HBO Max 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-52990714 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52989452
https://iz.ru/1022037/2020-06-10/lukashenko-posetit-parad-pobedy-v-moskve
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-52990714
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Morderstwo Olofa Palme: Szwecja informuje, że wie kto zabił premiera w 1986 

roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52991406 

 

 

9.VI 

 

Korea Północna zawiesza wszelką komunikację z Południem w związku ze sporem 

o ulotki 

 

Studenci Korei Północnej zorganizowali marsz potępiający ucieczki ludzi na 

terytorium Korei Południowej 

 

Korea Północna poinformowała, że zrywa wszelki linie komunikacji z Koreą 

Południową w tym gorącą linię pomiędzy swoimi przywódcami 

 

Korea Północna poinformowała, że to pierwsze z różnych działań określając 

Koreę Południową jako „wroga" 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52991406
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źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-52974061 

  

 

 

 

 

 

Koronawirus: Lockdown w miastach Europy uratował miliony osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-52968523  

 

 

 

ROSJA: Na Kremlu skomentowano zniesienie ograniczeń w związku z 

koronawirusem w Moskwie 

Źródło: IZ 

https://iz.ru/1021582/2020-06-09/v-kremle-prokommentirovali-otmenu-

ogranichenii-v-moskve 

 

 

Koronawirus: Przenoszenie wirusa przez ludzi nie mających objawów infekcji 

jest „otwartą kwestią" informuje WHO 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52974416 

 

 

8.VI 

USA - George Floyd: Rada Minneapolis obiecuje rozwiązać departament policji 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52974061
https://www.bbc.com/news/health-52968523
https://iz.ru/1021582/2020-06-09/v-kremle-prokommentirovali-otmenu-ogranichenii-v-moskve
https://iz.ru/1021582/2020-06-09/v-kremle-prokommentirovali-otmenu-ogranichenii-v-moskve
https://www.bbc.com/news/live/world-52974416
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Demonstranci bronili rozwiązania departamentu policji Minneapolis 

 

Większość rady miasta obiecał rozwiązać lokalny departament policji - w 

odpowiedzi na liczne protesty w kraju spowodowane śmiercią G. Floyda w 

ubiegłym miesiącu 

 

Dziewięciu spośród 13 radnych poinformowało, że zostanie utworzony "nowy 

model formacji dla bezpieczeństwa publicznego" w mieście gdzie policję 

oskarżono o rasizm. 

 

Burmistrz Jacob Frey był przeciwny na skutek czego został wygwizdany przez 

tłum. Aktywiści którzy od lat domagali się takiego kroku nazwali decyzję 

punktem zwrotnym 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52960227 

  

 

 

 

Niepokoje w związku ze śmiercią George'a Floyda - jak reaguje administracja 

prezydenta D. Trumpa? 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52960227
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https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52943129 

  

 

 

Koronawirus: Dzięki zamknięciom miast udało się ocalić pond 3 miliony ludzi 

w Europie szacuje Imperial College 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52960189 

  

 

 

ROSJA: W. Putin nadał M. Zacharowej funkcję nadzwyczajnego posła  

źródło: IZ 

https://iz.ru/1021097/2020-06-08/putin-prisvoil-zakharovoi-rang-

chrezvychainogo-i-polnomochnogo-posla 

  

 

Koronawirus: Turyści zamienili zamknięte miasta na Szwecję 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52930886/coronavirus-the-tourists-

swapping-lockdown-for-sweden 

 

 

 

1 czerwiec (poniedziałek)  – 7 czerwiec (niedziela) 2020 

7.VI 

Pomnik Edwarda Colstona: Protestujący obalili monument 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52943129
https://www.bbc.com/news/live/world-52960189
https://iz.ru/1021097/2020-06-08/putin-prisvoil-zakharovoi-rang-chrezvychainogo-i-polnomochnogo-posla
https://iz.ru/1021097/2020-06-08/putin-prisvoil-zakharovoi-rang-chrezvychainogo-i-polnomochnogo-posla
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52930886/coronavirus-the-tourists-swapping-lockdown-for-sweden
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52930886/coronavirus-the-tourists-swapping-lockdown-for-sweden
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Protestujący zebrani w Edynburgu z hasłami opisującymi rasizm jako pandemię 

 

Pomnik handlarza niewolników w Bristolu został przewrócony i wrzucony do 

rzeki podczas drugiego dnia trwających protestów antyrasistowskich w 

Wielkiej Brytanii 

 

Po protestach o przebiegu pokojowym w weekend doszło do starć z policją. W 

niedzielę policja w centrum Londynu wydała polecenie rozejścia się 

domagając się opuszczenia miejsca po starciach z policją 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-52954305 

 

 

 

George Floyd: Jak o sytuacji wypowiadają się protestujący w stolicy USA? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/52953669/george-floyd-how-protesters-are-

keeping-up-the-momentum-in-washington-dc 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/uk-52954305
https://www.bbc.com/news/av/52953669/george-floyd-how-protesters-are-keeping-up-the-momentum-in-washington-dc
https://www.bbc.com/news/av/52953669/george-floyd-how-protesters-are-keeping-up-the-momentum-in-washington-dc
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George Floyd: Afroamerykanin zabity podczas aresztowania w USA stał się 

wołaniem o równość i sprawiedliwość podczas jednego z największych 

protestów od lat 60-tych ubiegłego wieku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52956167 

 

 

 

Samolot marynarki wojennej USA przeprowadził rozpoznanie przy wojskowych 

bazach Rosji w Syrii 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1020892/2020-06-07/samolet-vms-ssha-provel-razvedku-u-

voennykh-baz-rossii-v-sirii 

 

 

 

Wielki rekin biały zabił surfera u wybrzeży Australii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-52953795 

 

 

6.VI 

Śmierć Geroge'a Floyda: W protestach w Wielkiej Brytanii wzięły udział 

tysiące ludzi 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52956167
https://iz.ru/1020892/2020-06-07/samolet-vms-ssha-provel-razvedku-u-voennykh-baz-rossii-v-sirii
https://iz.ru/1020892/2020-06-07/samolet-vms-ssha-provel-razvedku-u-voennykh-baz-rossii-v-sirii
https://www.bbc.com/news/world-australia-52953795
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Przed muralem George'a Floyda w Manchesterze ludzie złożyli kwiaty i 

transparenty 

 

W Wielkiej Brytanii tysiące ludzi wzięły udział w antyrasistowskich 

demonstracjach 

 

Protesty wywołane śmiercią George'a Floyda w USA miały miejsce w takich 

miastach jak Londyn, Manchester, Cardiff, Leicester i Sheffield. W Londynie 

protestujący uklęknęli po czy zaczęli skandować hasła „bez sprawiedliwości, 

nie ma pokoju" (no justice, no peace) oraz „życie ludzi o czarnym kolorze 

skóry liczy się" (black lives matter)  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-52949014 

 

 

George Floyd: Po latach wciąż zmagamy się z tym samym problemem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52945480/years-later-we-re-

still-dealing-with-the-same-thing 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/uk-52949014
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52945480/years-later-we-re-still-dealing-with-the-same-thing
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52945480/years-later-we-re-still-dealing-with-the-same-thing
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Koronawirus: Liczba zakażeń w Indiach wyprzedza Włochy  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52947598 

 

 

Koronawirus: WHO zaleca aby nosić maski w publicznych miejscach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-52945210 

 

 

 

LIBIA: W Trypolisie odrzucono inicjatywę Egiptu w kwestii wprowadzania 

zawieszenia broni 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1020610/2020-06-06/v-tripoli-otvergli-mezhliviiskuiu-

initciativu-egipta-o-prekrashchenii-ognia 

 

 

Koronawirus: Czy Chiny są bardziej śmiałe po pandemii? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-52936580/coronavirus-is-china-

bolder-in-the-wake-of-the-pandemic 

 

 

Kraje OPEK uzgodniły przedłużenie ograniczonego wydobywania ropy naftowej 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1020608/2020-06-06/strany-opek-soglasovali-prodlenie-

sokrashcheniia-dobychi-nefti 

 

 

5.VI 

https://www.bbc.com/news/live/world-52947598
https://www.bbc.com/news/health-52945210
https://iz.ru/1020610/2020-06-06/v-tripoli-otvergli-mezhliviiskuiu-initciativu-egipta-o-prekrashchenii-ognia
https://iz.ru/1020610/2020-06-06/v-tripoli-otvergli-mezhliviiskuiu-initciativu-egipta-o-prekrashchenii-ognia
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-52936580/coronavirus-is-china-bolder-in-the-wake-of-the-pandemic
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-52936580/coronavirus-is-china-bolder-in-the-wake-of-the-pandemic
https://iz.ru/1020608/2020-06-06/strany-opek-soglasovali-prodlenie-sokrashcheniia-dobychi-nefti
https://iz.ru/1020608/2020-06-06/strany-opek-soglasovali-prodlenie-sokrashcheniia-dobychi-nefti
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George Floyd: Opublikowane filmy wideo pokazujące brutalność policji  

szokują w USA 

Mężczyzna, który zbliżył się do policji w Buffalo zanim został odepchnięty 

W czasie protestów w związku ze śmiercią Afroamerykanina George'a Floyda 

opublikowano kilka filmów wideo pokazujących brutalność policji</b></p> 

W Buffalo dwóch policjantów zostało zawieszonych po tym jak na filmie wideo 

widać jak popychają starszego mężczyznę po czym on przewraca się. Tymczasem 

w Indianapolis policja bada sprawę, w której widać jak policjanci biją 

kobietę i strzelają pieprzowymi pociskami. </p> 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/<br>news/world-us-canada-52932611 

 

 

STANY ZJEDNOCZONE: Kolejny były szef wojska skrytykował prezydenta D. 

Trumpa za grożenie użyciem armii w tłumieniu protestów w kraju</h2> 

 źródło: BBC  

https://www.bbc.com/<br>news/world-us-canada-52931133 

 

Koronawirus: Liczba ofiar śmiertelnych w Wielkiej Brytanii przekroczyła 40 

000; globalnie zanotowano 6,6 miliona zakażeń oraz 388 000 zgonów od 

momentu pojawienia się epidemii 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/<br>news/live/world-52931222 

https://www.bbc.com/%3cbr%3enews/world-us-canada-52932611
https://www.bbc.com/%3cbr%3enews/world-us-canada-52931133
https://www.bbc.com/%3cbr%3enews/live/world-52931222
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ROSJA: Czechy ogłosiły dwu pracowników ambasady Rosji personami non grata 

źródło: IZ  

https://iz.ru/1020184/<br>2020-06-05/chekhiia-obiavila-dvukh-sotrudnikov-

posolstva-rossii-personami-non-grata 

 

 

 

4.VI 

Śmierć Geroga Floyda: Były szef resortu obrony James Mattis  zaatakował 

prezydenta 

 

James Mattis był sekretarzem obrony D. Trumpa ale ustąpił ze stanowiska w 

2018 roku 

 

Były sekretarz obrony USA  James Mattis otwarcie skrytykował prezydenta D. 

Trumpa za to, że świadomie wprowadza podziały 

Powiedział, że był „zły i przerażony" sposobem w jaki obecny prezydent 

zajmował się trwającymi protestami w związku ze śmiercią George'a Floyda 

https://iz.ru/1020184/%3cbr%3e2020-06-05/chekhiia-obiavila-dvukh-sotrudnikov-posolstva-rossii-personami-non-grata
https://iz.ru/1020184/%3cbr%3e2020-06-05/chekhiia-obiavila-dvukh-sotrudnikov-posolstva-rossii-personami-non-grata
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J. Mattis określił postępowanie prezydenta „pogwałceniem powagi urzędu" i 

wsparł protestujących wspierających amerykańskie wartości  jak to czynił 

były prezydent Barack Obama 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52915816 

 

 

 

 

Koronawirus: Francja odwołuje słynną paradę wojskową z okazji Dnia Bastylii 

14 lipca 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52916179 

 

 

Curtis Hayes: Człowiek stojący za protestem w nagraniu, które poruszyło 

Amerykę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52915973/curtis-hayes-man-

behind-the-protest-plea-that-moved-america 

 

 

ROSJA: Sąd aresztował kierownika wydziału elektrociepłownia- 3 w Norylsk po 

rozlewie paliwa 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1019691/2020-06-04/sud-arestoval-nachalnika-tcekha-tetc-3-v-

norilske-posle-razliva-topliva 

 

 

3.VI 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52915816
https://www.bbc.com/news/live/world-52916179
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52915973/curtis-hayes-man-behind-the-protest-plea-that-moved-america
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52915973/curtis-hayes-man-behind-the-protest-plea-that-moved-america
https://iz.ru/1019691/2020-06-04/sud-arestoval-nachalnika-tcekha-tetc-3-v-norilske-posle-razliva-topliva
https://iz.ru/1019691/2020-06-04/sud-arestoval-nachalnika-tcekha-tetc-3-v-norilske-posle-razliva-topliva
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Śmierć George'a Floyda: Coraz więcej dużych protestów w USA ale poziom ich 

gwałtowności spada 

 

 

Brat Philonese Floyd z innymi członkami rodziny podczas protestów Houston 

 

Ósmą noc z rzędu demonstrowały dziesiątki tysięcy ludzi, w przeważającej 

mierze pokojowo po śmierci George'a Floyda 

 

Jeden z największych protestów do którego przyłączyli  się krewni G. Floyda 

odbył się w jego rodzinnym mieście Houston w Teksasie. Wiele osób 

zignorowało godzinę policyjną wprowadzoną po gwałtownych protestach oraz 

dokonanych rabunkach w poniedziałek. Papież wezwał do tego aby nie 

ignorować rasizmu. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52902121 

 

 

 

Śmierć George'a Floyda: Do protestów doszło w 140 amerykańskich miastach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-52903545 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52902121
https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-52903545
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Koronawirus Szwecja: Andres Tegnell przyznał, że zbyt wiele osób zmarło 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52903717 

 

 

 

INDIE: Największy od kilku dekad cyklon Nisagra ominął Mumbaj 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52900967 

 

 

 

ROSJA: Pieskow przypomniał o ważności poprawek w konstytucji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1019173/2020-06-03/peskov-napomnil-o-vazhnosti-popravok-v-

konstitutciiu 

 

 

2.VI 

Śmierć George'a Floyda: D. Trump grozi, że wyśle wojsko, aby zakończyć 

protesty  

https://www.bbc.com/news/world-europe-52903717
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52900967
https://iz.ru/1019173/2020-06-03/peskov-napomnil-o-vazhnosti-popravok-v-konstitutciiu
https://iz.ru/1019173/2020-06-03/peskov-napomnil-o-vazhnosti-popravok-v-konstitutciiu


 POLSKI PORTAL  1-30 czerwiec 2020                                                                                                                                                 nr 6  (87)                                                                                                                                                        
54 
 

 

Miasta, które wprowadziły godzinę policyjna, aby stłumić gwałtowne protesty 

 

Prezydent D. Trump zagroził, że wyśle wojsko aby stłumić niepokoje i 

protesty w Stanach Zjednoczonych po śmierci czarnoskórego mężczyzny 

 

Poinformował, że jeśli miasta i stany nie poradzą sobie z kontrolą nad 

protestującymi i "obroną jego mieszkańców" wezwie na pomoc wojsko i "szybko 

rozwiąże problem". 

 

Po śmierci George'a Floyda w ubiegłym tygodniu protesty zaostrzyły się. 

Kandydat na prezydenta Joe Baiden skrytykował D. Trumpa we wtorek za 

„uleganie własnym emocjom". 
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„Nie pozwolimy żądnemu prezydentowi aby uciszył nas głos" powiedział 

Demokrata odnosząc się do amerykańskiej konstytucji, która gwarantuje 

protestującym wolność zgromadzeń"  

 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52886736 

 

 

 

Koronawirus: Szpitale w Londynie: dotknięte przez „falę" zarażonych 

pacjentów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-england-london-52812457 

 

 

 

ROSJA: Tysiące ton paliwa w rzekach Dandykan i Ambarnajaw Norylsku  

źródło: IZ 

https://iz.ru/1018693/2020-06-02/tysiachi-kubometrov-topliva-obnaruzhili-v-

rekakh-ambarnaia-i-daldykan-v-norilske 

 

 

Ludzie, którzy korzystają na pracy zdalnej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/worklife/article/20200601-the-personalities-that-

benefit-most-from-remote-work 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52886736
https://www.bbc.com/news/uk-england-london-52812457
https://iz.ru/1018693/2020-06-02/tysiachi-kubometrov-topliva-obnaruzhili-v-rekakh-ambarnaia-i-daldykan-v-norilske
https://iz.ru/1018693/2020-06-02/tysiachi-kubometrov-topliva-obnaruzhili-v-rekakh-ambarnaia-i-daldykan-v-norilske
https://www.bbc.com/worklife/article/20200601-the-personalities-that-benefit-most-from-remote-work
https://www.bbc.com/worklife/article/20200601-the-personalities-that-benefit-most-from-remote-work
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1.VI 

Śmierć George'a Floyda: W szóstym dniu protestów dochodzi do przemocy 

 

 

Protestujący najprawdopodobniej rzucili butelki w stronę policji tuz przed 

podpaleniem samochodu 

 

Śmierć Afroamerykanina George'a Floyda wywołała trwające szóstą noc 

protesty w miastach amerykańskich 

 

Kilkadziesiąt miast wprowadziło godzinę policyjna ale wiele ludzi 

zignorowało ją doprowadzając do impasu pomiędzy stronami oraz prowokując do 

utarczek 

 

Policja starła się z protestującymi w Nowym Jorku, Filadelfii i Los Angels, 

uzywając gazu łzawiącego oraz kul pieprzowych próbowała rozproszyć tłumy 

Podpalono kilka policyjnych samochodów  a w kilku miastach splądrowano 

sklepy 

 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52872401 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52872401
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Koronawirus: Na całym świecie zarażeniu uległo 6,1 miliona ludzi a 371 000 

zmarło 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52872670 

 

 

 

 

Rosja w 2020 roku nie będzie przeprowadzać dużych manewrów wojskowych w 

sąsiedztwie z  krajami NATO 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1018266/2020-06-01/v-rossii-otkazalis-ot-voennykh-uchenii-u-

granitc-stran-nato-v-2020-godu 

 

 

 

USA, Aby prezydent D. Trump mógł pozować do zdjęć na tle kościoła użyto 

gazu łzawiącego żeby rozproszyć protestujących 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-52876499 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/live/world-52872670
https://iz.ru/1018266/2020-06-01/v-rossii-otkazalis-ot-voennykh-uchenii-u-granitc-stran-nato-v-2020-godu
https://iz.ru/1018266/2020-06-01/v-rossii-otkazalis-ot-voennykh-uchenii-u-granitc-stran-nato-v-2020-godu
https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-52876499

