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    4 (85) 1-30.04.2020                                                            POLSKA - EUROPA - ŚWIAT - > KRONIKA WIADOMOŚCI 

W numerze: 

58    Koronawirus: Giełda papierów wartościowych zanotowała  

        najgorszy kwartał 1987 roku  

55    Koronawirus: W Hiszpanii umarło pond 10 000 ludzi 

53    Koronawirus: Domy opieki w Europie zmagają się  

       z wzrastającymi przypadkami śmierci osób starszych 

49    Koronawirus USA: Liczba zarażonych osób po raz  

        pierwszy była niższa niż zwykle  

45    Koronawirus USA: Najbardziej dotknięci Afroamerykanie 

43    Koronawirus: Część krajów europejskich stopniowo  

       zaczęło łagodzić dotychczas wprowadzone ograniczenia 

40    Pandemia koronawirusa: UE przeznaczy na pomoc 500 mlrd Euro 

36    UKRAINA: Pożar lasów w pobliżu zamkniętej elektrowni  

       atomowej w Czernobylu  

32    Koronawirus: Austria i Włochy otworzą sklepy po 

      złagodzeniu przepisów  

28    Wybory w Korei Pd.: Wśród pandemii wygrywa partia rządząca 
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19    Strzelanina w Kanadzie: W Nowej Szkocji napastnik 

        zabił co najmniej 18 osób 

16    M. Gorbaczov wymienił przyczyny załamania się perestroyki  

11    Koronawirus: Indie zezwala na otwarcie małych sklepów 

9     Koronawirus USA: Coraz więcej stanów znosi obostrzenia  

7     Koronawirus: Nowa Zelandia poinformowała, że nie ma u niej    

      przypadków zachorowań na    koronawirusa 

22 kwiecień (środa)  – 28 kwiecień (wtorek) 2020 

30.IV 

 

Koronawirus: Gospodarka państw strefy euro kurczy się w rekordowym tempie 

 

Aptekarz we Francji umieszcza informację o tym, że „ochronne maski na twarz 

są dostępne" 

 

W I kwartale gospodarka państw strefy Euro skurczyła się na skutek pandemii 

koronawirusa 
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Pierwsze szacunki PKB pomiędzy styczniem a marcem pokazały, że jego wartość 

była o 3,8% gorsza niż w czasie kryzysu finansowego 

Inne dane pokazują duży spadek działalności ekonomicznej we Francji i 

Hiszpanii w tym samym okresie. W Niemczech bezrobocie wzrosło, ale 

pozostaje na relatywnie niskim poziomie w porównaniu do innych krajów  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-52487343 

 

 

 

W WHO poinformowano o nieuchronności drugiej fali koronawirusa w świecie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1006426/2020-04-30/v-voz-zaiavili-o-neizbezhnosti-vtoroi-

volny-koronavirusa-v-mire 

 

 

Koronawirus Wielka Brytania: Boris Johnson mówi, że Wielka Brytania „ma 

szczyt zachorowań za sobą" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52481788 

 

 

 

Koronawirus USA: W Nowym Jorku domy pogrzebowe układają ciała w 

ciężarówkach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52483279 

 

 

 

Dwa samoloty RAF-u przeleciały nad domem weterana kapitana Toma Moore 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-52487343
https://iz.ru/1006426/2020-04-30/v-voz-zaiavili-o-neizbezhnosti-vtoroi-volny-koronavirusa-v-mire
https://iz.ru/1006426/2020-04-30/v-voz-zaiavili-o-neizbezhnosti-vtoroi-volny-koronavirusa-v-mire
https://www.bbc.com/news/live/world-52481788
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52483279
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https://www.bbc.com/news/av/uk-52484185/captain-tom-raf-flypast-in-veteran-

s-honour 

 

 

 

29.IV 

Koronawirus: Szwajcaria poinformowała, że małe dzieci mogą się przytulać do 

dziadków 

 

 

W państwach Europy starsi ludzi zostali odseparowani od swoich wnuków 

Władze Szwajcarii informują, że dzieci poniżej 10 roku zycia mogą obejmować 

swoich dziadków 

 

Szef chorób zakaźnych w ministerstwie zdrowia Daniel Koch poinformował, że 

zdaniem naukowców małe dzieci nie przenoszą wirusa. Jednak takie spotkania 

powinny trwać krótko i nie można brać pod uwagę opieki nad wnuczkami. 

Szwajcaria jest jednym z europejskich krajów, który zaczyna znosić 

ograniczenia związana z pandemią koronawirusa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52470838 

https://www.bbc.com/news/av/uk-52484185/captain-tom-raf-flypast-in-veteran-s-honour
https://www.bbc.com/news/av/uk-52484185/captain-tom-raf-flypast-in-veteran-s-honour
https://www.bbc.com/news/world-europe-52470838
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Koronawirus: Wielka Brytania zaczyna podawać dane pokazujące ofiary 

śmiertelne w domach opieki 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/live/world-52466471 

 

 

 

Koronawirus Francja: 98 letni lekarz pracuje w czasie pandemii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/health-52464259/coronavirus-98-year-old-doctor-

working-through-the-lockdown 

 

 

Ukraina obiecała doprowadzić do przerwania budowy gazociągu „Nordstream 2"  

źródło: IZ 

https://iz.ru/1005953/2020-04-29/ukraina-poobeshchala-sorvat-zavershenie-

stroitelstva-severnogo-potoka-2 

 

 

 

 

Irrfan Khan: Zmarł aktor występujący w filmach pt.”Milioner z ulicy" oraz 

„Życie Pi"  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52468343 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/live/world-52466471
https://www.bbc.com/news/av/health-52464259/coronavirus-98-year-old-doctor-working-through-the-lockdown
https://www.bbc.com/news/av/health-52464259/coronavirus-98-year-old-doctor-working-through-the-lockdown
https://iz.ru/1005953/2020-04-29/ukraina-poobeshchala-sorvat-zavershenie-stroitelstva-severnogo-potoka-2
https://iz.ru/1005953/2020-04-29/ukraina-poobeshchala-sorvat-zavershenie-stroitelstva-severnogo-potoka-2
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52468343
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28.IV 

 

Koronawirus: Liczba ofiar w domach opieki wzrasta podczas gdy w szpitalach 

jest coraz mniejsza 

 

 

Jedna trzecia wszystkich ofiar śmiertelnych w Anglii i Walii pochodzi z 

domów opieki, pokazują dane 

 

Dane z Office for National Statistics pokazały, że liczba ofiar 

śmiertelnych do 17 kwietnia tj. 2000 podwoiła się w minionym tygodniu. 

Całkowita liczba ofiar smiertelnych w domach opieki spowodowanych 

koronawirusem od początku pandemii wzrosła do 3096. Minister zdrowia 

Wielkiej Brytanii Matt Hancock  powiedział, że testy zostaną przeprowadzone 

wśród wszystkich rezydentów domów opieki oraz personelu w Wielkiej Brytanii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-52455072 

 

 

Koronawirus: Liczba osób zainfekowanych w USA przekroczyła milion  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52450742 

https://www.bbc.com/news/health-52455072
https://www.bbc.com/news/live/world-52450742
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ROSJA: Pracownicy Ministerstwo do spraw sytuacji Wyjątkowych mogą karać za 

naruszanie trybu samoizolacji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1005446/2020-04-28/sotrudniki-mchs-smogut-shtrafovat-za-

narushenie-rezhima-samoizoliatcii 

 

 

Olimpiada w Tokio 2020 prędzej nie odbędzie się niż zostanie ponownie 

przełożona poinformował  Yoshiro Mori 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/sport/olympics/52453435 

 

 

27.IV 

Koronawirus: Nowa Zelandia poinformowała, że nie ma u niej przypadków 

zachorowań na koronawirusa 

 

https://iz.ru/1005446/2020-04-28/sotrudniki-mchs-smogut-shtrafovat-za-narushenie-rezhima-samoizoliatcii
https://iz.ru/1005446/2020-04-28/sotrudniki-mchs-smogut-shtrafovat-za-narushenie-rezhima-samoizoliatcii
https://www.bbc.com/sport/olympics/52453435
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Pani premier Jacinda Ardern poinformowała, że Nowa Zelandia poradziła sobie 

z infekcją 

 

Nowa Zelandia poinformowała, że zatrzymała infekcję Covid -19 skutecznie 

eliminując wirusa. 

Wystąpiło kilka przypadków w ciągu kilku dni - jeden  w niedzielę. 

Informacja pojawił się po tym kiedy Nowa Zelandia złagodziła najcięższy 

poziom restrykcji. Od wtorku niektóre firmy, system opieki zdrowotnej oraz 

szkoły będę mogły rozpocząć działalność. Większość ludzi będzie nadal 

musiało pozostać w domach aby uniknąć kontaktów społecznych 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-52436658 

 

 

 

Koronawirus: Hiszpania znosi część ograniczeń i zezwala dzieciom na 

opuszczenie domów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52436420/coronavirus-spain-eases-

lockdown-measures-to-allow-children-outside 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52436658
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52436420/coronavirus-spain-eases-lockdown-measures-to-allow-children-outside
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52436420/coronavirus-spain-eases-lockdown-measures-to-allow-children-outside
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Koronawirus: Niemcy zgodnie z nowymi regułami zaczęli nosić maski  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52439926 

 

 

 

ROSJA: W. Putin wezwał do tego aby nie zapominać o innych zagrożeniach w 

związku z walką z koronawirusem 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1004975/2020-04-27/putin-prizval-ne-zabyvat-o-drugikh-

ugrozakh-iz-za-borby-s-koronavirusom 

 

26.IV 

 

Koronawirus USA: Coraz więcej stanów znosi obostrzenia 

 

 

W niektórych stanach otwarto część firm 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52439926
https://iz.ru/1004975/2020-04-27/putin-prizval-ne-zabyvat-o-drugikh-ugrozakh-iz-za-borby-s-koronavirusom
https://iz.ru/1004975/2020-04-27/putin-prizval-ne-zabyvat-o-drugikh-ugrozakh-iz-za-borby-s-koronavirusom
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Coraz więcej stanów zaczyna znosić ograniczenie nawet jeśli przywódcy 

informują, ze zachowanie zasad bezpieczeństwa będzie konieczne nawe w lecie 

 

Ale burmistrzowie ostrzegają, że życie nie wróci szybko do normalności i 

część ograniczeń nie zostanie zniesiona aby nie doszło do powtórnych 

infekcji. W piątek w Stanach Zjednoczonych doszło do największego dziennego 

przyrostu infekcji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52435648 

 

Koronawirus Hiszpania: Najniższa liczba ofiar śmiertelnych po tym jak 

złagodzono obostrzenia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52433659 

 

 

Koronawirus: Francuska policja zarekwirowała 140 000 masek pochodzących z 

czarnego rynku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52430738 

 

 

Premier Włoch poinformował o częściowym zdjęciu kwarantanny od 4 maja 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1004770/2020-04-26/premer-italii-obiavil-o-chastichnom-

sniatii-karantina-s-4-maia 

 

 

Jack Ma: Miliarder próbuje powstrzymać koronawirusa (i naprawić reputację 

Chin) 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52325269 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52435648
https://www.bbc.com/news/world-europe-52433659
https://www.bbc.com/news/world-europe-52430738
https://iz.ru/1004770/2020-04-26/premer-italii-obiavil-o-chastichnom-sniatii-karantina-s-4-maia
https://iz.ru/1004770/2020-04-26/premer-italii-obiavil-o-chastichnom-sniatii-karantina-s-4-maia
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52325269
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25.IV 

Koronawirus Wielka Brytania: Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 20 000 

 

 

Kolejnych 813 osób zmarło z powodu koronawirusa w angielskich szpitalach, w 

wyniku czego liczba wszystkich osób które straciły życie wzrosła do ponad 

20 000 poinformował Departament Zdrowia  

 

W ubiegłym miesiącu szef doradców rządowych Sir Patrick Vallance 

powiedział, że gdyby udało się utrzymać liczbę ofiar śmiertelnych poniże 20 

000 to byłby „dobry wynik". 

Tymczasem premier B. Johnson wróci do pracy na Downing Street w 

poniedziałek 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-52424413 

 

Zdaniem WHO rządy państw nie powinny wydawać tzw. „paszportów odporności" 

albo „certyfikatów bezpieczeństwa" jako sposób znoszenia ograniczeń w 

zamknietych miastach gdyż nie ma dowodu, ze ludzie u których pojawiły się 

antyciała po wyzdrowieniu są chronieni przed kolejną infekcją 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-52424413
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https://www.bbc.com/news/world-52425825 

 

 

Koronawirus: Indie zezwala na otwarcie małych sklepów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52423474 

 

 

 

W. Putin i D. Trump wydali oświadczenie w związku z 75-tą rocznicą  

spotkania wojsk amerykańskich i radzieckich na rzece Elbie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1004531/2020-04-25/putin-i-tramp-priniali-zaiavlenie-po-

sluchaiu-75-letiia-vstrechi-voisk-na-elbe 

 

 

Sergio Moro - Główny prokurator Brazylii zażądał wszczęcia śledztwa w 

sprawie politycznych zależności prezydenta Jair Bolsonaro 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-52423473 

 

 

 

24.IV 

Koronawirus USA: Oburzenie po tym jak D. Trump zasugerował aby wstrzykiwać 

ludziom środki odkażające mające pomóc w walce z epidemią 

 

https://www.bbc.com/news/world-52425825
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52423474
https://iz.ru/1004531/2020-04-25/putin-i-tramp-priniali-zaiavlenie-po-sluchaiu-75-letiia-vstrechi-voisk-na-elbe
https://iz.ru/1004531/2020-04-25/putin-i-tramp-priniali-zaiavlenie-po-sluchaiu-75-letiia-vstrechi-voisk-na-elbe
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-52423473
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Wybielacz oraz promienie słoneczne miałby być odpowiedzią na koronawirusa 

 

Amerykański prezydent D. Trump został ostro skrytykowany przez społeczność 

medyczną po tym jak zasugerował, aby przeprowadzić badania czy koronawirus 

może być leczony przez wstrzykiwanie środków dezynfekcyjnych do organizmu 

 

Inna osoba z jego administracji powiedziała, że promienie słoneczne ora 

środki odkażające są znane z tego, że niszczą infekcję.  

Środki odkażające są niebezpiecznymi substancjami i mogą być trujące jeśli 

dostaną się do organizmu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52407177 

 

 

Koronawirus: Amerykańska agencja zgodziła się na przeprowadzanie pierwszych 

testów na obecność Covid-19 w domu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52391744 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52407177
https://www.bbc.com/news/live/world-52391744
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Coronawirus Costa Atlantica: Japonia bada pasażerów na stojącym w porcie 

statku wycieczkowym 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52409085 

 

 

 

ROSJA: M. Miszustin polecił stworzenie zasady zachowania dla Rosjan w 

czasie świat majowych 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1004065/2020-04-24/mishustin-predlozhil-sozdat-pravila-

povedeniia-dlia-rossiian-na-maiskie-prazdniki 

 

23.IV 

CHINY: Li Zehua - Dziennikarz, który „zniknął" w Wuhan jest znowu obecny 

 

 

 Li Zehua opublikował swoje pierwsze wideo na YouTube 11 lutego 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52409085
https://iz.ru/1004065/2020-04-24/mishustin-predlozhil-sozdat-pravila-povedeniia-dlia-rossiian-na-maiskie-prazdniki
https://iz.ru/1004065/2020-04-24/mishustin-predlozhil-sozdat-pravila-povedeniia-dlia-rossiian-na-maiskie-prazdniki
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Chiński dziennikarz, który był poszukiwany a następnie zatrzymany w Wuhan - 

miejscu gdzie było centrum epidemii - pojawił się po prawie dwóch 

miesiącach 

 

Li Zehua filmował jego poszukiwania a następnie zatrzymanie przez policję 

26 lutego i od tego czasu był nieobecny. W środę opublikował wideo na 

którym poinformował, że spędził dwa tygodnia „na kwarantannie" w Wuhan po 

którym był na kolejnej kwarantannie w swoim rodzinnym mieście. 

Poinformowano go, że kwarantanna była konieczna, gdyż przebywał w 

„niebezpiecznym rejonie" 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52392762 

 

 

 

Koronawirus: WHO szacuje, że połowa ofiar śmiertelnych w Europie to 

podopieczni domów opieki 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/live/world-52391597 

 

 

NIEMCY: A. Merkel ostrzega, że kryzys wywołany koronawirusem „to dopiero 

początek" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52394645 

 

 

ROSJA: W. Putin poinformował o stratach banków w związku z pomocą 

antykryzysową  

źródło: IZ 

https://iz.ru/1003526/2020-04-23/putin-rasskazal-ob-ubytkakh-bankov-v-

sviazi-s-antikrizisnoi-pomoshchiu 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52392762
https://www.bbc.com/news/live/world-52391597
https://www.bbc.com/news/world-europe-52394645
https://iz.ru/1003526/2020-04-23/putin-rasskazal-ob-ubytkakh-bankov-v-sviazi-s-antikrizisnoi-pomoshchiu
https://iz.ru/1003526/2020-04-23/putin-rasskazal-ob-ubytkakh-bankov-v-sviazi-s-antikrizisnoi-pomoshchiu
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Wojna domowa w Syrii: W Niemczech odbył się bezprecedensowy proces w 

związku ze stosowaniem tortur  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52393402 

 

 

ROSJA: M. Gorbaczov wymienił przyczyny załamania się perestroyki 

(przebudowy) 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1003512/2020-04-23/gorbachev-nazval-prichiny-sryva-

perestroiki 

 

 

22.IV 

 

Koronawirus: Świat jes zagrożony "biblijnym" głodem z powodu koronawirusa 

ostrzega ONZ 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52393402
https://iz.ru/1003512/2020-04-23/gorbachev-nazval-prichiny-sryva-perestroiki
https://iz.ru/1003512/2020-04-23/gorbachev-nazval-prichiny-sryva-perestroiki
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Miliony ludzi na świecie już teraz mogą przetrwać tylko dzięki dostawom 

zywności 

 

Świat stoi przed ryzykiem rozprzestrzeniającego się głodu co jest 

spowodowane pandemią koronawirusa ostrzega ONZ 

 

David Beasley szef World Food Programme powiedział, że potrzebna jest 

szybka reakcja aby uniknąć katastrofy 

Według raportu liczba osób cierpiących z powodu głodu może wzrosnąć ze 135 

milionów do ponad 250 milionów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-52373888 

 

 

Koronawirus: Prezydent D. Trump podpisał rozporządzenie tymczasowo 

zawieszające imigrację do USA  

Źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52377357 

 

 

 

Koronawirus Rosja: M. Maruszko poinformował, że odsetek ofiar śmiertelnych 

w kraju wynosi mniej niż 1 procent 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1003052/2020-04-22/murashko-zaiavil-o-pokazatele-smertnosti-

ot-koronavirusa-v-rossii-menee-1 

 

Strzelanina w Kanadzie: Liczba ofiar w Nowej Szkocji wzrosła do 22 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52376547 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-52373888
https://www.bbc.com/news/live/world-52377357
https://iz.ru/1003052/2020-04-22/murashko-zaiavil-o-pokazatele-smertnosti-ot-koronavirusa-v-rossii-menee-1
https://iz.ru/1003052/2020-04-22/murashko-zaiavil-o-pokazatele-smertnosti-ot-koronavirusa-v-rossii-menee-1
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52376547
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Zmiany klimatyczne: Rok 2019 był jak dotąd najcieplejszy w Europie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-52380157 

 

15 kwiecień (środa)  – 21 kwiecień (wtorek) 2020 

 

21.IV 

Koronawirus: We Włoszech pojawiła się nadzieja po tym jak spadła po raz 

pierwszy ilość osób, które zakaziły się wirusem 

 

Zamknięcie miast potrwa do 3 maja ale część firm zostanie otwarta 

 

Liczba osób oficjalnie uznanych za zarażone koronawirusem we Włoszech po 

raz pierwszy spadła od momentu rozpoczęcia się pandemii poinformowały 

władze 

 

Do poniedziałku było 108 237 przypadków osób, które były poddane 

hospitalizacji albo dochodziły do zdrowia w domu, to 20 przypadków mniej 

niż poprzedniego dnia 

 

https://www.bbc.com/news/science-environment-52380157
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Władze poinformowały, ze ten mały ale symboliczny spadek liczby chorych 

jest „pozytywnym znakiem" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52363044 

 

 

 

Koronawirus Wielka Brytania: Naukowcy z Uniwersytetu w Oxfordzie zaczną 

testować potencjalną szczepionkę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/business-52363531 

 

 

 

W Rosji zarejestrowano 5642 nowy przypadki osób zarażonych koronawirusem 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1002401/2020-04-21/v-rossii-vyiavili-5642-novykh-sluchaia-

koronavirusa 

 

 

Australijski linie lotnicze Virgin Australia z powodu zawieszonych lotów 

dobrowolnie ogłosiły upadłość 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-52363428 

 

 

 

20.IV 

Strzelanina w Kanadzie: W Nowej Szkocji napastnik zabił co najmniej 18 osób 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52363044
https://www.bbc.com/news/live/business-52363531
https://iz.ru/1002401/2020-04-21/v-rossii-vyiavili-5642-novykh-sluchaia-koronavirusa
https://iz.ru/1002401/2020-04-21/v-rossii-vyiavili-5642-novykh-sluchaia-koronavirusa
https://www.bbc.com/news/world-australia-52363428
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Członkowie jednostki specjalnej Royal Canadian Mounted Police podczas 

rozmowy po kilku godzinach strzelaniny 

 

Napastnik przebrany za policjanta zastrzelił co najmniej 18 osób w tym 

panią oficer Royal Canadian Mounted Police w najtragiczniejszej 

strzelaninie we współczesnej historii kraju 

 

12 godzinna strzelanina zaczęła się po południu w Niedzielę i zakończyła 

się pościgiem. 

Policja poinformowała, że podejrzany strzelał do ludzi w różnych miejscach 

w Nowej Szkocji, wiele ze swoich ofiar wybierał spośród przypadkowych osób. 

Podczas starcia z policją napastnik został zastrzelony. Poinformowano, że 

prowadził samochód, który z wyglądu przypominał policyjny. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52346447 

 

 

Koronawirus: Na świecie zaraziło się 2,4 miliona osób w tym ponad 166 000 

zmarło 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52349779 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52346447
https://www.bbc.com/news/live/world-52349779
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Koronawirus: Pięć krajów z najlepszym systemem opieki zdrowotnej 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/travel/story/20200419-coronavirus-five-countries-with-

the-best-healthcare-systems 

 

 

Koronawirus Australia: Kangur skacze przez puste ulice Adelaide 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-52350091/australia-coronavirus-lockdown-

kangaroo-hops-through-empty-adelaide-streets 

 

 

HISZPANIA: Praca przy owocach - jeśli nie chcesz pracować jak niewolnik to 

cię wyrzucą 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52319537/fruit-labourers-if-you-

don-t-want-to-work-like-a-slave-you-re-out 

 

 

19.IV 

Koronawirus Hiszpania: Premier obiecuje, że zniesie część ograniczeń 

nałożonych na dzieci 

 

http://www.bbc.com/travel/story/20200419-coronavirus-five-countries-with-the-best-healthcare-systems
http://www.bbc.com/travel/story/20200419-coronavirus-five-countries-with-the-best-healthcare-systems
https://www.bbc.com/news/av/world-52350091/australia-coronavirus-lockdown-kangaroo-hops-through-empty-adelaide-streets
https://www.bbc.com/news/av/world-52350091/australia-coronavirus-lockdown-kangaroo-hops-through-empty-adelaide-streets
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52319537/fruit-labourers-if-you-don-t-want-to-work-like-a-slave-you-re-out
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52319537/fruit-labourers-if-you-don-t-want-to-work-like-a-slave-you-re-out
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Szczegóły muszą zostać przedyskutowane ale premier zgodził się, że dzieci 

potrzebują świeżego powietrza 

 

Dzieci w Hiszpanii siedzą w domach od 14 marca aby ograniczyć 

rozprzestrzenianie się wirus Covid-19 

 

Teraz premier Pedro Sánchez zamierza złagodzić ograniczenia 27 kwietnia tak 

więc dzieci mogą „zaczerpnąć trochę świeżego powietrza". 

Burmistrza Barcelony Ada Colau, która ma małe dzieci poprosiła rząd aby 

zezwolił dzieciom na opuszczenie domów 

Od początku pandemii w Hiszpanii zmarło ponad 20 000 ludzi a prawie 200 000 

zostało zarażonych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52341728 

 

 

 

 

 

 

Koronawirus USA: D. Trump informuje, że część stanów stopniowo znosi 

ograniczenia 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52341728
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52340369/trump-some-states-to-

begin-a-safe-gradual-and-phased-opening 

 

 

Koronawirus: Burmistrz Nowego Jorku poinformował, że epidemia „zwalnia nie 

przyśpiesza" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52343301 

 

 

Zamach bombowy w Oklahomie: 25 lat temu weteran armii USA zaparkował 

samochód wypełniony materiałami wybuchowymi przed biurem federalnym i 

uciekł z miejsca detonując ładunek 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51735115 

 

 

 

ROSJA: Pilot samolotu MIG-31 pokazał wideo ze spotkania z myśliwcem NATO 

źródło: IZ  

https://iz.ru/1001740/2020-04-19/pilot-mig-31-vks-pokazal-na-video-

vstrechu-s-istrebitelem-nato 

 

 

 

 

18.IV 

Koronawirus Japonia: Lekarze ostrzegają, że system zdrowia może się załamać 

po tym jak wzrasta liczba zakażeń 

 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52340369/trump-some-states-to-begin-a-safe-gradual-and-phased-opening
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52340369/trump-some-states-to-begin-a-safe-gradual-and-phased-opening
https://www.bbc.com/news/live/world-52343301
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51735115
https://iz.ru/1001740/2020-04-19/pilot-mig-31-vks-pokazal-na-video-vstrechu-s-istrebitelem-nato
https://iz.ru/1001740/2020-04-19/pilot-mig-31-vks-pokazal-na-video-vstrechu-s-istrebitelem-nato
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Japonia, która początkowo wydawała się kontrolować epidemię wirusa 

zanotowała duży przyrost nowych zakażeń 

 

Lekarze w Japonii ostrzegli, że system medyczny kraju może upaść w związku 

z nowymi przypadkami koronowirusa 

 

Część pacjentów z poważnymi problemami zdrowotnymi nie mogła zostać poddani 

hospitalizacji w związku z gwałtownym przyrostem nowych przypadków infekcji 

informują władze. Jedna z karetek transportująca pacjenta z koronawirusem 

została zawrócona przez 80 szpitali zanim ten mógł zostać poddany badaniom. 

Japonia, która początkowo sprawiała wrażenie, że ma kontrole nad 

rozprzestrzenianiem się wirusa zarejestrowała ponad 10 000 przypadków w 

sumie w sobotę. Jak dotąd zmarło ponad 200 osób a stolic Tokio pozostaje 

najbardziej dotkniętym miastem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52336388 

 

Koronawirus: Ostrzeżenia przeciwko przeprowadzaniu testów przy użyciu 

antyciał 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/uk-52335210 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52336388
https://www.bbc.com/news/uk-52335210
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ROSJA: U mieszkańców Moskwy i  ich bliskich, którzy zarazili się 

koronawirusem anulowano 554 przepustek 

źródło: BBC 

https://iz.ru/1001508/2020-04-18/u-moskvichei-s-koronavirusom-i-ikh-

blizkikh-annulirovali-554-propuska 

 

 

W ciągu dekady NASA ma zamiar zorganizować pierwszą misję załogową z 

terytorium USA 

źródło; BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52333932 

 

 

 

17.IV 

Koronawirus: Liczba ofiar epidemii w chińskim mieście Wuhan została 

zwiększona o 50% 

 

https://iz.ru/1001508/2020-04-18/u-moskvichei-s-koronavirusom-i-ikh-blizkikh-annulirovali-554-propuska
https://iz.ru/1001508/2020-04-18/u-moskvichei-s-koronavirusom-i-ikh-blizkikh-annulirovali-554-propuska
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52333932
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W Wuhan ostatnio zniesiono ścisłe ograniczenia związana z kwarantanną 

W Wuhan gdzie doszło do wybuchu epidemii w minionym roku oficjalnie podano 

zwiększona liczbę ofiar śmiertelnych dodając 1290 nowych przypadków 

 

Władze Wuhan określiły nowe dane jako uaktualnienie raportów, które nie 

obejmowały szpitali. Władze Chin poinformowały, że nie doszło do ukrywania 

prawdy. Kraj został oskarżony o zaniżanie danych związanych z ofiarami 

spowodowanymi pandemią Covid -19  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52321529 

 

 

Koronawirus Ekwador: Duży przyrost przypadków śmiertelnych w kwietniu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-52324218 

 

 

ROSJA: Ponad 100 pracowników medycznych zaraziło się koronawirusem 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1001051/2020-04-17/bolee-100-medrabotnikov-peterburga-

zarazilis-koronavirusom 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52321529
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-52324218
https://iz.ru/1001051/2020-04-17/bolee-100-medrabotnikov-peterburga-zarazilis-koronavirusom
https://iz.ru/1001051/2020-04-17/bolee-100-medrabotnikov-peterburga-zarazilis-koronavirusom
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Koronawirus USA: D. Trump ujawnia plan znoszenia ograniczeń w stanach, 

które będą miały formę faz 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52314866 

 

 

Koronawirus: czy jest dowód, że wirus został uwolniony z laboratorium? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-52318539 

 

 

Dlaczego w filmach ignoruje się zmiany klimatyczne? 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20200416-why-does-cinema-ignore-climate-

change 

 

16.IV 

Koronawirus: D. Trump mówi, że szczyt zakażeń minął i wkrótce USA zniosą 

ograniczenia 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52314866
https://www.bbc.com/news/science-environment-52318539
http://www.bbc.com/culture/story/20200416-why-does-cinema-ignore-climate-change
http://www.bbc.com/culture/story/20200416-why-does-cinema-ignore-climate-change
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Nowe dzienne przypadki infekcji koronawirusa w Stanach Zjednoczonych 

 

Prezydent D. Trump poinformował, że USA „przeszły szczyt zakażeń" i 

zapowiedział, że niektóre stany w tym miesiącu zniosą ograniczenia 

 

D. Trump powiedział w Białym Domu, ze w czwartek poinformuje o nowych 

zasadach po tym jak spotkał się z burmistrzami.  

W USA jest potwierdzonych 640 000 przypadków zarażenia wirusem Covid - 19 i 

ponad 30 900 ofiar śmiertelnych   

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52304993 

 

 

 

Wybory w Korei Południowej: Wśród pandemii wirusa wygrywa partia rządząca 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52304993
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https://www.bbc.com/news/world-asia-52304781 

 

 

 

Koronawirus: Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii informuje, że 

zamknięcie kraju potrwa co najmniej jeszcze trzy tygodnie 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/live/world-52305053 

 

 

 

Koronawirus: Wyjątkowe towary, które okazują się być niezbędne 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52272652/coronavirus-the-

unexpected-items-deemed-essential 

 

 

 

UKRAINA: Kijów i ŁNR przeprowadziły wymianę jeńców 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1000641/2020-04-16/kiev-i-lnr-proizveli-obmen-plennymi 

 

Zdaniem grup badaczy środowiska zadbanie o przyrodę musi być podstawą dla 

planów odnowienia gospodarki dla dobra ludzi zdrowia i ekonomi 

poszczególnych państw 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-52294991 

 

 

15.IV  

https://www.bbc.com/news/world-asia-52304781
https://www.bbc.com/news/live/world-52305053
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52272652/coronavirus-the-unexpected-items-deemed-essential
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52272652/coronavirus-the-unexpected-items-deemed-essential
https://iz.ru/1000641/2020-04-16/kiev-i-lnr-proizveli-obmen-plennymi
https://www.bbc.com/news/science-environment-52294991
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Koronawirus: Dania zezwala na powrót małych dzieci do szkół 

 

Premier Danii przywitała w czwartek dzieci po ich powrocie do szkoły w 

mieście Valby w Kopenhadze 

 

Dzieci do wieku 11 latu wracają do przedszkoli i szkół w Danii - pierwszym 

kraju, który zniósł ograniczenia związane z edukacją 

 

Pani premier Mette Frederiksen przywitała dzieci po ich powrocie do szkoły 

w stolicy kraju 

 

Dania była jednym z pierwszych krajów w Europie, która wprowadziła ścisłe 

ograniczenia zamykając m.in szkoło 12 marca. Liczba infekcji obniżyła się, 

ale przeciwnicy zniesienia ograniczeń ostrzegają, że ten ruch może być 

ryzykowny 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52291326 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52291326
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ROSJA: Na Kremlu skomentowano odmowę D. Trumpa aby finansować Światową 

Organizację Zdrowia 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1000094/2020-04-15/kreml-prokommentiroval-otkaz-trampa-

finansirovat-voz 

 

 

 

Koronawirus USA: Kraj przestanie finansować Światową Organizację Zdrowia 

informuje D. Trump 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52289056 

 

 

 

ROSJA: Premier M. Miszustin obiecał, przeznaczyć 30 miliardów rubli na 

walkę z koronawirusem 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1000115/2020-04-15/mishustin-poobeshchal-vydelit-regionam-30-

mlrd-rublei-na-borbu-s-koronavirusom 

 

 

Koronawirus: Niemieckie zoo może przeznaczyć i poświęcić niektóre zwierzęta 

na pokarm dla innych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52283658 

 

 

 

Koronawirus Indie: Co zmienia się zgodnie z nowymi ograniczeniami? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52290761 

 

https://iz.ru/1000094/2020-04-15/kreml-prokommentiroval-otkaz-trampa-finansirovat-voz
https://iz.ru/1000094/2020-04-15/kreml-prokommentiroval-otkaz-trampa-finansirovat-voz
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52289056
https://iz.ru/1000115/2020-04-15/mishustin-poobeshchal-vydelit-regionam-30-mlrd-rublei-na-borbu-s-koronavirusom
https://iz.ru/1000115/2020-04-15/mishustin-poobeshchal-vydelit-regionam-30-mlrd-rublei-na-borbu-s-koronavirusom
https://www.bbc.com/news/world-europe-52283658
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52290761
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Bibank w Wielkiej Brytanii: Kod DNA ma wyjaśnić tajemnice związane z 

koronawirusem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-52243605 

 

 

ROSJA: Komitet śledczy zakończył dochodzenie w sprawie katastrofy samolotu 

na lotnisku w Szeremietiewie 5 maja 2019  

źródło: IZ 

https://iz.ru/1000086/2020-04-15/sk-zavershil-rassledovanie-katastrofy-

superjet-v-sheremetevo 

 

 

Pełne informacje dotyczące przypadków związanych z epidemią koronawirusa na 

świecie 

źródło: BBC 

https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

 

 

 

8 kwiecień (środa)  – 14 kwiecień (wtorek) 2020 

14.IV  

Koronawirus: Austria i Włochy otworzą sklepy po złagodzeniu przepisów 

 

https://www.bbc.com/news/health-52243605
https://iz.ru/1000086/2020-04-15/sk-zavershil-rassledovanie-katastrofy-superjet-v-sheremetevo
https://iz.ru/1000086/2020-04-15/sk-zavershil-rassledovanie-katastrofy-superjet-v-sheremetevo
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Austriacy odważyli się wyjść do marketów budowlanych po tym jak we wtorek 

zniesiono część ograniczeń 

 

Po ograniczeniu restrykcji wprowadzonych w celach powstrzymania 

rozprzestrzeniania się koronawirusa w Austrii otwarto sklepy 

Markety budowlane, centra gdzie sprzedaje się produkty związane z 

pielęgnacją ogrodów oraz małe sklepy mogą zostać otwarte ale przy 

zachowaniu bezpiecznego dystansu pomiędzy kupującymi. We Włoszech gdzie 

ponad 20 000 ludzi zmarło w czasie pandemii, będą mogły zostać otwarte 

niektóre sklepy oraz firmy. Obszary najbardziej dotknięte pandemią 

pozostaną zamknięte. Lombardia oraz inne obszary na północy kraju dalje 

będą podlegać ograniczeniom. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52275959 

 

 

 

 

Koronawirus: Na świecie pond 1,9 miliona osób zostało zarażonych, w Nowym 

Jorku w poniedziałek umarło 778 osób  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52275989 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52275959
https://www.bbc.com/news/live/world-52275989
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Koronawirus Wielka Brytania: Zgony starszych ludzi nie są uwzględnianie w 

ogólnych statystykach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-52275823 

 

 

 

ROSJA: W. Putin poinformował o spadku poziomu  sprzedaży detalicznej w 

kwietniu o 35% 

źródło: IZ 

https://iz.ru/999651/2020-04-14/putin-zaiavil-o-padenii-obema-roznichnykh-

prodazh-v-aprele-na-35 

 

 

 

UKRAINA: Pożar w Czernobylu pod kontrolą - informują władze 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52277414 

 

 

 

13.IV  

Koronawirus: Hiszpania zaczyna znosić surowe ograniczenia aby ożywić 

gospodarkę 

 

https://www.bbc.com/news/uk-52275823
https://iz.ru/999651/2020-04-14/putin-zaiavil-o-padenii-obema-roznichnykh-prodazh-v-aprele-na-35
https://iz.ru/999651/2020-04-14/putin-zaiavil-o-padenii-obema-roznichnykh-prodazh-v-aprele-na-35
https://www.bbc.com/news/world-europe-52277414
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Policjanci rozdają maski na stacjach kolejowych i stacjach metro  

 

Hiszpania, jeden z krajów najbardziej dotkniętych przez pandemię zaczyna 

znosić surowe ograniczenia, który spowodowały zastój w gospodarce 

 

Ludzie pracujący w sektorze wytwórczym, budownictwie i niektórych usługach 

mogą wrócić do pracy, ale wciąż muszą się stosować do zasad bezpieczeństwa. 

Pozostali pracownicy musi wciąż pozostać w domach. Prawie 17 500 ludzi 

zarażonych wirusem Covid - 19 zmarło w Hiszpanii, ale liczba nowych 

infekcji spada. We Włoszech, w kraju najbardziej dotkniętym w Europie przez 

Pandemię zmarło prawie 19 900 ludzi niektóre wybrane firmy wznowią pracę od 

wtorku 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-52267376 

 

Koronawirus : Rosja zanotowała największą dzienną liczbę infekcji, która 

osiągnęła 2500 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/live/world-52266235 

 

Koronawirus Wielka Brytania - zaczynają sie wyczerpywać zapasy odzieży 

ochronnej dla personelu walczącego z epidemią 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52267376
https://www.bbc.com/news/live/world-52266235
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-52269426 

 

 

 

UKRAINA: Pożar lasów w pobliżu zamkniętej elektrowni atomowej w Czernobylu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52274242 

 

 

Apollo 13: Opublikowano powiększone zdjęcia pokazujące życie w rakiecie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-52264743 

 

12.IV 

Koronawirus: Włochy skierowały uratowanych migrantów na kwarantannę 

 

 

https://www.bbc.com/news/uk-52269426
https://www.bbc.com/news/world-europe-52274242
https://www.bbc.com/news/science-environment-52264743
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Statek Alan Kurdi, którego właścicielem jest niemiecka grupa Sea-Eye nie 

dostał zgody na wpłynięcie do portu we Włoszech i Malcie 

 

Władze Włoch zdecydowały, że 156 migrantów znajdujących się na pokładzie 

niemieckiego statku ratowniczego zostanie przeniesionych na inny statek i 

poddanych kwarantannie 

 

Migranci głównie z Afryki i Bliskiego Wschodu muszą zostać poddani badaniu. 

Niemiecka jednostka Alan Kurdi nie uzyskała zgody na wpłynięcie do portu ze 

względu na obawy przed koronawirusem. 

We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 431 ludzi - to najniższa liczba 

ofiar śmiertelnych w ciągu dnia w czasie obecnej pandemii. 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52263969 

 

 

 

Koronawirus: Papież Franciszek odprawił niedzielną mszę wielkanocną w 

pustej Bazylice Św. Piotra 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52259683 

 

 

 

 

 

Koronawirus: Papież w przesłaniu wielkanocnym wzywa do globalnej 

solidarności 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52260241 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52263969
https://www.bbc.com/news/live/world-52259683
https://www.bbc.com/news/world-europe-52260241
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J. Assange ojcem dwójki dzieci, które spłodził podczas swojego pobytu w 

ambasadzie Ekwadoru 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-52262075 

 

 

 

11.IV 

Koronawirus: Liczba ofiar śmiertelnych w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 

2000 w ciągu jednego dnia 

 

 

 

Chłodzone kontenerowce służą za tymczasowe kostnice w Nowym Jorku  

 

Dane opublikowane przez Johns Hopkins University pokazują, że w ciągu 

ostatnich 24 godzin umarło 2108 ludzi i jest ponad pół miliona 

potwierdzonych infekcji 

https://www.bbc.com/news/world-52262075
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Stany Zjednoczone mogą wkrótce zanotować więcej przypadków śmiertelnych niż 

Włochy. Ale ekspert z Białego Domu należący do zespołu zajmującego się 

wirusem Covid-19 mówi, że sytuacja się stabilizuje. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52249963 

 

 

 

 

Koronawirus w Nowym Jorku: Dziennik ratownika medycznego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52196815 

 

 

Kiedy kryzys związany z koronawirusem pogłębia się wiele organizacji 

pozarządowych musiało przerwać działania zmniejszając tym samym pomoc dla 

znacznej ilości ludzi, którzy są narażeni 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52234123/coronavirus-virus-

deepens-struggle-for-migrants 

 

 

 

ROSJA: W wyniku buntu osadzonych w miejscowości Angarsk doszło do 

podpalenia więzienia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52251265 

 

 

10.IV 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52249963
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52196815
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52234123/coronavirus-virus-deepens-struggle-for-migrants
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52234123/coronavirus-virus-deepens-struggle-for-migrants
https://www.bbc.com/news/world-europe-52251265
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Pandemia koronawirusa: UE przeznaczy na pomoc 500 miliardów Euro 

 

Włochy od momentu kryzysu wywołanego koronawirusem zmagają się z ogromnym 

długiem 

Ministrowie finansów krajów UE uzgodnili utworzenie pakietu pomocowego w 

wysokości 500 miliardów euro dla krajów europejskich dotkniętych przez 

pandemię 

 

Prezes Eurogrupy  Mário Centeno ogłosił podjęcie decyzji po długich 

rozmowach w Brukseli. Miało to miejsce po tym kiedy premier Hiszpanii 

zapowiedział, że jego kraj zbliża się do przełomu w pandemii wirusa. W 

Hiszpanii zaraziło się najwięcej ludzi w Europie 152 446. Ponad 15 000 

zmarło. Szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego ostrzegł, że świat czeka 

najgorsza sytuacja od Wielkiego Kryzysu w latach 30-tych XX wieku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-52238932 

 

 

 

Koronawirus: Masowe pochówki w Nowym Jorku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52241221 

 

https://www.bbc.com/news/business-52238932
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52241221
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Koronawirus: Na całym świecie z powodu pandemii zmarło 100 000 ludzi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52239925 

 

 

 

Koronawirus: Jeden z regionów Niemiec znosi zakaz podróży nad morze 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52243158 

 

 

 

ROSJA: W. Putin zapowiedział przeprowadzenie nowych rozmów z D. Trumpem 

źródło: IZ 

https://iz.ru/998159/2020-04-10/putin-anonsiroval-novye-peregovory-s-

trampom 

 

 

Granica meksykańsko - amerykańska: Władze USA nie wpuściły 6300 

niezarejestrowanych migrantów  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52244039 

 

 

 

9.IV 

Koronawirus: Zdaniem premiera Hiszpanii „wkrótce pandemia znajdzie się pod 

kontrolą" 

https://www.bbc.com/news/live/world-52239925
https://www.bbc.com/news/world-europe-52243158
https://iz.ru/998159/2020-04-10/putin-anonsiroval-novye-peregovory-s-trampom
https://iz.ru/998159/2020-04-10/putin-anonsiroval-novye-peregovory-s-trampom
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52244039
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Pracownicy medyczni dziękują za pomoc i poświęcenie 

 

W Hiszpanii blisko do chwili kiedy najgorsze będzie za nami - poinformował 

premier kiedy parlament wydłużył o 15 dni stan wyjątkowy 

 

Hiszpania jest krajem europejskim gdzie najwięcej osób zaraziło się 

152,446. 

Do czwartku potwierdzono, że zmarło 15,238. Zdaniem premiera Pedro Sáncheza 

sytuacja może się powoli stabilizować.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52229717 

 

 

 

Koronawirus: Kiedy kraje zamykają granice, masy ludzi przemieszczają się w 

innych częściach świata i nie sprawdzeni stają się źródłem nowych zakażeń 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52210479 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52229717
https://www.bbc.com/news/world-asia-52210479
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Koronawirus: Zdaniem premiera Włoch Giuseppe Conte Unia Europejska jest 

zagrożona rozpadem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52224838 

 

 

 

Koronawirus: Część krajów europejskich stopniowo zaczęło łagodzić 

dotychczas wprowadzone ograniczenia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52225173 

 

 

 

ROSJA: Ministerstwo do Spraw Sytuacji Wyjątkowych określiło przyczynę 

wybuchu w centrum biznesowym w Moskwie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/997706/2020-04-09/mchs-nazvalo-prichinu-vzryva-v-biznes-

tcentre-v-moskve 

 

 

8.IV 

Koronawirus: Rozmowy dotyczące pakietu ratunkowego dla UE wstrzymane 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52224838
https://www.bbc.com/news/live/world-52225173
https://iz.ru/997706/2020-04-09/mchs-nazvalo-prichinu-vzryva-v-biznes-tcentre-v-moskve
https://iz.ru/997706/2020-04-09/mchs-nazvalo-prichinu-vzryva-v-biznes-tcentre-v-moskve
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Włochy już przed pandemią wirusa walczyły z wielkim długiem 

 

Rozmowy UE jak pomóc południowym krajom wspólnoty silnie dotkniętym 

epidemią koronawirusa zostały wstrzymane po 16 godzinach 

 

Centralny Bank Europejski informuje, że aby zwalczyć skutki kryzysu 

wspólnota może potrzebować aż do 1,5 trylionów euro 

 

Ministrowie finansów państw UE byli bliscy zawarcia porozumienia ale 

rozmowy załamały się w wyniku sporu pomiędzy Włochami a Holandią w jaki 

sposób aplikować o uzyskanie funduszu pomocowego. Rozmowy zostaną wznowione 

w czwartek. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ostrzegł, ze wspólnota może się 

rozpaść jeśli nie dojdzie do porozumienia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52211650 

 

Koronawirus: W USA w ciągu jednego dnia zmarło najwięcej ludzi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52209954 

 

 

Koronawirus: Donald Trump ponawia ataki na Światową Organizację Zdrowia 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52211650
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52209954
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52208591 

 

 

Koronawirus: Proszę uczcie się na błędach, które popełniono w Wuhan 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-52210273/coronavirus-please-

learn-from-wuhan-s-mistakes 

 

 

 

ROSJA: D. Pieskow zadał pytanie  USA o przedłużeniu układu DSNW- 3  

źródło: IZ 

https://iz.ru/997152/2020-04-08/peskov-pereadresoval-vopros-o-prodlenii-

dsnv-3-vashingtonu 

 

 

 

Zadziwiająca historia o wyjątkowych kościołach w Polsce 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20200407-the-surprising-story-of-polands-

extraordinary-churches 

 

 

1 kwiecień (środa)  – 7 kwiecień (wtorek) 2020 

 

7.IV 

Koronawirus USA: Najbardziej dotknięci Afroamerykanie 

https://www.bbc.com/news/live/world-52208591
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-52210273/coronavirus-please-learn-from-wuhan-s-mistakes
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-52210273/coronavirus-please-learn-from-wuhan-s-mistakes
https://iz.ru/997152/2020-04-08/peskov-pereadresoval-vopros-o-prodlenii-dsnv-3-vashingtonu
https://iz.ru/997152/2020-04-08/peskov-pereadresoval-vopros-o-prodlenii-dsnv-3-vashingtonu
http://www.bbc.com/culture/story/20200407-the-surprising-story-of-polands-extraordinary-churches
http://www.bbc.com/culture/story/20200407-the-surprising-story-of-polands-extraordinary-churches
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W Chicago zmarło 98 ludzi w tym 72% to czarnoskórzy rezydenci 

 

Dane statystyczne z punktów medycznych wskazują na dużą liczbę zachorowań 

wśród Afroamerykanów 

 

Czarnoskórzy mieszakńy Chicago stanowią połowę przypadków zarażonych w 

mieście w tym pomimo tego, ze stanowią  około 30% całej populacji to notuje 

się wśród nich 70% ofiar śmiertelnych koronawirusa. Inne miasta z dużą 

populacja Afroamerykanów w tym Detroit, Nowy Orlean oraz Nowy Jork również 

stały się ogniskami epidemii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52194018 

 

 

 

 

Koronawirus: Chiny informują, ze po raz pierwszy nie zanotowano zgonów 

spowodowanych Covid -19 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52195034 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52194018
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52195034
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Koronawirus Wielka Brytania: Boris Johnson spędził noc na oddziale 

intensywnej terapii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-52194875 

 

 

 

Koronawirus Białoruś: Aleksander Łukaszenko zagroził zdymisjonowaniem rządu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/996720/2020-04-07/lukashenko-prigrozil-pravitelstvu-otstavkoi 

 

 

George Pell: Trybunał unieważnił wyrok w sprawie molestowanie seksualnego, 

którego miał się dopuścić kardynał 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-52183157 

 

 

 

6.IV 

Koronawirus: W Hiszpanii czwarty dzień z rzędu obniża się liczba osób, 

które zmarły 

 

https://www.bbc.com/news/uk-52194875
https://iz.ru/996720/2020-04-07/lukashenko-prigrozil-pravitelstvu-otstavkoi
https://www.bbc.com/news/world-australia-52183157


 POLSKI PORTAL  1-30  kwiecień 2020                                                                                                                                                 nr 4  (85)                                                                                                                                                        
48 
 

W Hiszpanii obniża się odsetek ludzi, którzy umierają z powodu koronawirusa 

 

Dzienna liczba ofiar śmiertelnych z powodu zachorowania na koronawirusa 

czwarty już dzień spada w Hiszpanii, co być może świadczyć o tym, że w 

kraju nastąpił już szczyt zachorowań 

 

W poniedziałek zmarło 637 osób, wszystkie ofiary śmiertelne w Hiszpanii to 

liczba 13 055. W kraju na skutek koronawirusa zmarło do tej pory 135 000 

ludzi, najwięcej w Europie, ale nowych zarażeń jest mniej. We Włoszech 

liczba nowych infekcji spadała do 1941 w poniedziałek ale liczba ofiar 

śmiertelnych wzrosła do 636, więcej o ponad 100 niż minionego dnia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52182245 

 

 

Koronawirus: Na całym świecie potwierdzono 1,3 miliona osób zarażonych, 

umarło ponad 70 000 ludzi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52178501 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52182245
https://www.bbc.com/news/live/world-52178501
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Koronawirus Wielka Brytania: Boris Johnson „W dobrym nastroju" znajduje się 

w szpitalu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-52180223 

 

 

 

 

 

Koronawirus USA: W niedzielę w epicentrum epidemii w Nowym Jorku zanotowano 

mniejszą niż dotąd liczbę zarażonych i zmarłych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52175746 

 

 

 

 

ROSJA - Kronika upadku:  Jak przemysł naftowy przeżył najtrudniejszy 

miesiąc w historii 

źródło: IZ 

https://iz.ru/995555/dmitrii-migunov/khronika-kollapsa-kak-neftianiki-

perezhili-samyi-tiazhelyi-mesiatc-v-istorii 

 

 

5.IV 

Koronawirus USA: Liczba zarażonych osób po raz pierwszy była niższa niż 

zwykle 

 

https://www.bbc.com/news/uk-52180223
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52175746
https://iz.ru/995555/dmitrii-migunov/khronika-kollapsa-kak-neftianiki-perezhili-samyi-tiazhelyi-mesiatc-v-istorii
https://iz.ru/995555/dmitrii-migunov/khronika-kollapsa-kak-neftianiki-perezhili-samyi-tiazhelyi-mesiatc-v-istorii
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Liczba nowych infekcji oraz zgonów w Nowym Jorku, epicentrum epidemii 

wirusa w USA spadła po raz pierwszy, poinformowały władze 

Ale podczas niedzielnej konferencji  burmistrz Andrew Cuomo powiedział, że 

jest za wcześnie , aby uznać, że naprawdę jest lepiej. 

W chwili obecnej wirus rozprzestrzenia się po Stanach Zjednoczonych a 

zdaniem amerykańskich służb medycznych najgorsze ma dopiero nadejść. 

Zdaniem amerykańskiego Surgeon General nadchodzący tydzień „będzie 

najtrudniejszym i najsmutniejszym jeśli chodzi o życie Amerykanów" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52175746 

 

 

 

Światowa Organizacja zdrowia określiła pierwsze symptomy zarażenia się 

koronawirusem - to wysoka temperatura i dreszcze 

źródło: IZ 

https://iz.ru/995991/2020-04-05/v-voz-nazvali-pervyi-simptom-koronavirusa 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52175746
https://iz.ru/995991/2020-04-05/v-voz-nazvali-pervyi-simptom-koronavirusa
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W Turcji poinformowano  o przeprowadzeniu pomyślnej próbie szczepionki na 

koronawirusa na zwierzętach 

źródło: IZ 

https://iz.ru/995996/2020-04-05/v-turtcii-soobshchili-ob-uspeshnom-

ispytanii-vaktciny-ot-koronavirusa-na-zhivotnykh 

 

 

 

Koronawirus: Drugie greckie skupisko migrantów zostało poddane kwarantannie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52174285 

 

 

 

Papież Franciszek odprawił mszę Niedzieli Palmowej w prawie pustej Bazylice 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52172239/pope-francis-marks-holy-

week-in-near-empty-basilica 

 

 

 

Romans-sur-Isère: Francja rozpoczęła śledztwo w sprawie aktu 

terrorystycznego po tym jak dwie osoby zostały zabite a pięć rannych w 

ataku przy pomocy noża w pd-wsch Francji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52165522 

 

 

 

4.IV 

https://iz.ru/995996/2020-04-05/v-turtcii-soobshchili-ob-uspeshnom-ispytanii-vaktciny-ot-koronavirusa-na-zhivotnykh
https://iz.ru/995996/2020-04-05/v-turtcii-soobshchili-ob-uspeshnom-ispytanii-vaktciny-ot-koronavirusa-na-zhivotnykh
https://www.bbc.com/news/world-europe-52174285
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52172239/pope-francis-marks-holy-week-in-near-empty-basilica
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52172239/pope-francis-marks-holy-week-in-near-empty-basilica
https://www.bbc.com/news/world-europe-52165522
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Koronawirus: Stany Zjednoczone zostały oskarżone o "piractwo" w związku z 

„zarekwirowaniem" masek 

 

D. Trump powołał się na prawo z okresu wojny koreańskiej wg którego 

amerykańskie firmy są zobowiązane do dostarczenia większej ilości masek 

 

Stany Zjednoczone zostały oskarżone o przekierowanie ładunku 200 000 

niemieckich masek na swój własny użytek, działania USA potępiono jako 

przejaw „współczesnego piractwa" 

Władze lokalne w Berlinie poinformowały, że ładunek masek wyprodukowanych 

prze amerykańską firmę został „zarekwirowany" w Bangkoku. 

Maski typu FFP2, które zostały zamówione przez berlińską policję nie 

dotarły na miejsce przeznaczenia, poinformował. 

Andreas Geisel - minister spraw wewnętrznych Berlina powiedział, że 

prawdopodobnie ładunek masek został przekazany do USA.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-52161995 

 

 

 

 

Koronawirus: w Wielkiej Brytanii i Nowym Jorku zanotowano najwyższą liczbę 

osób, które zmarły 

https://www.bbc.com/news/world-52161995
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52163523 

 

 

 

Koronawirus: Domy opieki w Europie zmagają się z wzrastającymi przypadkami 

śmierci osób starszych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52147861 

 

 

 

 

Koronawirus: Kto potrzebuje maski lub innych elementów zabezpieczających? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-51205344 

 

 

 

Michael Atkinson: D. Trump zwolnił szefa wywiadu, który był zaangażowany w 

proces impeachmentu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52164706 

 

 

3.IV 

Koronawirus Izrael: Ultraortodoksyjne miasto Bnei Brak zostało zamknięte 

 

https://www.bbc.com/news/live/world-52163523
https://www.bbc.com/news/world-europe-52147861
https://www.bbc.com/news/health-51205344
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52164706


 POLSKI PORTAL  1-30  kwiecień 2020                                                                                                                                                 nr 4  (85)                                                                                                                                                        
54 
 

Policja  na drogach  miasta ustawiła kordony  

 

W ultraortodoksyjnym mieście żydowskim z największą liczbą przypadków 

zakażenia koronowirusem wprowadzono największe ograniczenia 

 

Mieszkańcy Bnei Brak będą mogli je opuszczać tylko w wyjątkowych 

sytuacjach. Tylko niektórzy pracownicy będą mogli wjechać do miasta. 

Przedstawiciel służb medycznych poinformował, że prawie 40% populacji 200 

tysięcznego miasta prawdopodobnie została zakażona.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52149316 

 

 

Koronawirus: Jak zmieniał się stosunek D. Trumpa do wirusa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52145270/how-trump-s-attitude-

toward-coronavirus-has-shifted 

 

 

 

Koronawirus: Amerykanom zaleca się aby nosili maski ale prezydent D. Trump 

poinformował, że nie sam tego nie zrobi 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52149316
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52145270/how-trump-s-attitude-toward-coronavirus-has-shifted
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52145270/how-trump-s-attitude-toward-coronavirus-has-shifted
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52146227 

 

 

 

 

 

ROSJA: - Czym jest izolacja po długiej służbie   

źródło: IZ 

https://iz.ru/995042/mariia-rubnikovich/po-dolgu-sluzhby-chto-takoe-

nastoiashchaia-izoliatciia 

 

 

 

2.IV 

Koronawirus: W Hiszpanii umarło pond 10 000 ludzi 

 

 

https://www.bbc.com/news/live/world-52146227
https://iz.ru/995042/mariia-rubnikovich/po-dolgu-sluzhby-chto-takoe-nastoiashchaia-izoliatciia
https://iz.ru/995042/mariia-rubnikovich/po-dolgu-sluzhby-chto-takoe-nastoiashchaia-izoliatciia
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Ksiądz odprawia mszę żałobną w której mogli uczestniczyć tylko krewni 

 

Liczba ofiar śmiertelnych w Hiszpanii przekroczyła 10 000 

W kraju w którym po Włoszech zmarło najwięcej ludzi, 900 000 osób straciło 

pracę. W Stanach Zjednoczonych poinformowano w czwartek, że 6,6 miliona 

osób bezrobotnych  złożyło wnioski o pomoc. Rosnące bezrobocie  jest 

kolejnym znakiem wpływu pandemii na gospodarkę krajów 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-52131756 

 

 

ROSJA: W Ministerstwie Spraw Zagranicznych poinformowano, że USA opłaciły 

koszty połowy ładunku natomiast drugą pokrył  Rosyjski Fundusz 

Bezpośrednich Inwestycji (RFPI) 

źródło: IZ 

https://iz.ru/994788/2020-04-02/v-mide-zaiavili-ob-uverennosti-v-otvetnoi-

pomoshchi-ssha-dlia-borby-s-koronavirusom 

 

 

Koronawirus: Władze Nowego Jorku zalecają noszenie masek mieszkańcom 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52130552 

 

 

Czy większość z nas powinna nosić maskę aby spowolnić rozprzestrzenianie 

się wirusa?  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-52126735 

 

 

Czy pandemia koronowirusa odwróci globalizację? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-52104978 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52131756
https://iz.ru/994788/2020-04-02/v-mide-zaiavili-ob-uverennosti-v-otvetnoi-pomoshchi-ssha-dlia-borby-s-koronavirusom
https://iz.ru/994788/2020-04-02/v-mide-zaiavili-ob-uverennosti-v-otvetnoi-pomoshchi-ssha-dlia-borby-s-koronavirusom
https://www.bbc.com/news/live/world-52130552
https://www.bbc.com/news/science-environment-52126735
https://www.bbc.com/news/business-52104978
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Pakistan anulował wyrok kary śmierci dla mężczyzny oskarżonego o 

zamordowanie amerykańskiego dziennikarza Daniela Pearla, poinformowali 

obrońcy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52130557 

 

 

1.IV 

Koronawirus: Liczba ofiar śmiertelnych w Hiszpanii przekroczyła 9000 

natomiast generalnie spada ilość nowo zarażonych osób 

 

 

W Hiszpanii notuje się najwięcej po Włoszech osób, które zmarły z powodu 

koronawirusa 

 

W Hiszpanii ponownie zmarła najwięcej jak dotąd osób w ciągu doby - 864 

podczas gdy liczba ofiar śmiertelnych w Europie wynosi poniżej 30 000 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52130557
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Ponad 9000 osób zmarło jak dotąd w Hiszpanii, która jako druga po Włoszech 

ma najwięcej ofiar śmiertelnych. Liczba potwierdzonych przypadków 

przekroczyła 100 000 ale liczby pokazują, że liczba zarażonych spada. 

Sekretarz Generalny ONZ powiedział, że pandemia wirusa jest największym 

swiatowym wyzwaniem od czasu drugiej wojny światowej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52117883 

 

 

Koronawirus: Przekształcenie londyńskiego Centrum ExCeL  w szpital 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/uk-52112652/coronavirus-transforming-london-s-

excel-centre-into-nightingale-hospital 

  

 

Koronawirus: Arabia Saudyjska prosi muzułmanów aby przełożyli pielgrzymkę 

Hadżdż 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52118803 

  

 

Koronawirus Rosja: W. Putin podpisał ustawę o obronie i stymulacji dla 

inwestycji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/994326/2020-04-01/putin-podpisal-zakon-o-zashchite-i-

pooshchrenii-kapitalovlozheni 

 

 

 

Koronawirus: Giełda papierów wartościowych zanotowała najgorszy kwartał od 

1987 roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-52113841 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52117883
https://www.bbc.com/news/av/uk-52112652/coronavirus-transforming-london-s-excel-centre-into-nightingale-hospital
https://www.bbc.com/news/av/uk-52112652/coronavirus-transforming-london-s-excel-centre-into-nightingale-hospital
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52118803
https://iz.ru/994326/2020-04-01/putin-podpisal-zakon-o-zashchite-i-pooshchrenii-kapitalovlozheni
https://iz.ru/994326/2020-04-01/putin-podpisal-zakon-o-zashchite-i-pooshchrenii-kapitalovlozheni
https://www.bbc.com/news/business-52113841
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Rosnące temperatury mogą mieć negatywne znaczenie dla rozwoju światowej 

populacji ptaków śpiewających 

źródło: BBC   

https://www.bbc.com/news/science-environment-52111309 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/science-environment-52111309

