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    7 (88) 1-31.07.2020                                                            POLSKA - EUROPA - ŚWIAT - > KRONIKA WIADOMOŚCI 

W numerze: 

58    Morderstwo J. Khashoggi: Turcja osądzi 20 Saudyjczyków  

56    Powodzie w Japonii 

51    Koronawirus: W Indiach zanotowano więcej infekcji niż w Rosji 

49    W syberyjskiej Arktyce w VI temperatury wzrosły o 10 stopni 

47    Koronawirus: Protestujący w Belgradzie szturmują parlament  

38    Wybory prezydenckie w Polsce: Andrzej Duda minimalnie wygrał   

        nad Rafałem Trzaskowskim 

38    Technologia 5G firmy Huawei ma zostać usunięta z Wielkiej      

       Brytanii do 2027 roku 

35    Rosja jest zaniepokojona sytuacją na armeńsko –   

       azerbejdżańskiej   granicy 

33    Koronawirus w RPA: W mieście Port Elizabeth rozgrywa  

      się horror w szpitalach  

31    ROSJA: Pierwsza połowa lata w Moskwie była najbardziej 

      deszczowa od 126 lat 

29    Koronawirus: Podczas pandemii w Azji podwoiła się liczba  
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      incydentów związanych z piractwem 

27    HISZPANIA: Wzrost zakażeń przy wprowadzeniu kolejnych 

      ograniczeń w Katalonii 

22    Ukraina: Napastnik zwolnił 3 spośród 20 zakładników w Łucku 

22    Koronawirus: Przywódcy państw UE osiągnęli porozumienie  

      w sprawie pomocy finansowej 

17    Chiński pojazd Tianwen-1 opuścił Ziemię 

29 lipiec (środa)  – 31 lipiec (wtorek) 2020 

31.VII 

Hong Kong przekłada wybory na następny rok w związku z obawami „w zawiązku 

z wirusem" 

 

 

Carrie Lam powiedział, że za tą decyzja nie stoi motyw polityczny, ale 

opozycja nie zgadza się 
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Rząd Hong Kongu przełożył zaplanowane na wrzesień wybory parlamentarne na 

następny rok informując, że jest to konieczne w związku ze wzrostem liczby 

zarażonych 

 

W Hong Kongu jest spodziewany szczyt zakażeń koronawirusem, w piatek 

zanotowano 121 nowych przypadków. Jednak opozycja oskarżyła rząd o 

wykorzystywanie pandemii jako pretekstu do powstrzymania ludzi przed 

głosowaniem  

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53563090 

 

 

 

Wybory w USA 2020: B. Obamu wzywa do zakończenia działań mających na celu 

powstrzymywanie wyborców 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53603501 

 

 

 

ROSJA: W. Putin liczył na uwolnienie zatrzymanych w Mińsku Rosjan 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1042437/2020-07-31/putin-i-chleny-sovbeza-ponadeialis-na-

osvobozhdenie-zaderzhannykh-v-minske-rossiian 

 

 

 

USA: W sądzie ujawniono wymianę mailową pomiędzy Ghislaine Maxwell a 

Jeffrey Epsteinem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53605784 

 

 

Koronawirus: Dlaczego niektórzy ludzie chcą wciąż pracować z domu 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53563090
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53603501
https://iz.ru/1042437/2020-07-31/putin-i-chleny-sovbeza-ponadeialis-na-osvobozhdenie-zaderzhannykh-v-minske-rossiian
https://iz.ru/1042437/2020-07-31/putin-i-chleny-sovbeza-ponadeialis-na-osvobozhdenie-zaderzhannykh-v-minske-rossiian
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53605784
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-53580656 

 

 

 

Czy ten film uratuje kino w 2020 ? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/culture/article/20200730-will-this-film-save-cinema-in-

2020 

 

 

30.VII 

Niemiecka gospodarka zanotowała największy spadek 

 

Niemiecka gospodarka zanotowała największy spadek w związku z pandemią 

koronawirusa jak wskazują liczby 

 

Całkowita produkcja towarów spadło o 10,1% w okresie od kwietnia do 

czerwca. Była to największa zniżka od 1970 roku. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-53580656
https://www.bbc.com/culture/article/20200730-will-this-film-save-cinema-in-2020
https://www.bbc.com/culture/article/20200730-will-this-film-save-cinema-in-2020
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https://www.bbc.com/news/business-53592594 

 

 

 

NASA wystrzeliła robota, który będzie badał Marsa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/science-environment-53567859 

 

 

 

USA - N. Pelosi ostrzega, członkowie Izby Reprezentantów bez masek będą 

wyrzucani 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53588843 

 

 

 

"Przegnite mięso” w Jordanii - umarło dziecko a 800 zatruło się w pobliżu 

miasta Amman 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53593948 

 

 

Zabójca rzadkiego srebrzysto grzbietowego goryla Rafiki w Ugandzie został 

skazany na 11 lat pozbawienia wolności 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-africa-53592216 

 

 

W Hong Kongu zdyskwalifikowano 12 pro demokratycznych kandydatów, którzy 

mieli startować w wyborach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-53592594
https://www.bbc.com/news/live/science-environment-53567859
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53588843
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53593948
https://www.bbc.com/news/world-africa-53592216
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https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53593187 

 

 

29.VII 

Zasady kwarantanny w Hiszpanii: Przedsiębiorcy boją się o swoją przyszłość 

 

 

Właściciele barów i restauracji w pobliżu placu Villamartin poczuli ulgę 

 

 

Pandemia koronawirusa która uniemożliwiała turystom przybycie do kraju 

przez pierwszą połowę lata teraz na skutek znoszenia ograniczeń powoduje 

powrót gości - głównie Brytyjczyków. Ale poczucie ulgi nie były długotrwałe 

gdyż w niedzielę rząd angielski zapowiedział wprowadzenia dwutygodniowej 

kwarantanny na osoby przybywające z Hiszpanii. Dla przedsiębiorców zmiana 

decyzji nie tylko zniweczyła ich biznesowe plany wakacyjne ale potencjalnie 

może zniszczyć ich źródło utrzymania.  

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-53570874 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53593187
https://www.bbc.com/news/world-europe-53570874


 POLSKI PORTAL  1-31 lipiec 2020                                                                                                                                                 nr 7  (88)                                                                                                                                                        
7 
 

 

 

Koronawirus: Młodzi ludzie mogą być przyczyną wzrostu infekcji w Europie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53577222 

 

 

 

ROSJA: W. Putin nazwał kluczowym zapotrzebowanie na szczepionkę na 

koronawirusa 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1041511/2020-07-29/putin-nazval-kliuchevye-trebovaniia-k-

vaktcine-ot-koronavirusa 

 

 

Koronawirus: Hydroksychlorokina jest nieskuteczna informuje dr A. Fauci 

źródła: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53575964 

  

 

 

Koronawirsu: Hong Kong na krawędzi epidemii „na wielką skalę" informuje 

Carrie Lam 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53575875 

  

 

 

Konflikt w Jemenie: Separatyści z południa rezygnują z przejęcia władzy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53579115 

https://www.bbc.com/news/live/world-53577222
https://iz.ru/1041511/2020-07-29/putin-nazval-kliuchevye-trebovaniia-k-vaktcine-ot-koronavirusa
https://iz.ru/1041511/2020-07-29/putin-nazval-kliuchevye-trebovaniia-k-vaktcine-ot-koronavirusa
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53575964
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53575875
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53579115
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Populacja zagrożonego wyginięciem tygrysa odnawia się 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/newsbeat-53581028 

 

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

 

28.VII 

USA - Protesty w Portland: Nie pozwólcie na wjazd agentom federalnym do 

miast mówią burmistrzowie należący do Partii Demokratycznej 

 

Obecność oficerów federalnych na ulicach Portland jest kontrowersyjna 

 

Sześcioro burmistrzów z Partii Demokratycznej nalega, aby Kongres USA 

zablokował administracje D. Trumpa przed wysyłaniem agentów federalnych do 

miast 

https://www.bbc.com/news/newsbeat-53581028
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W liście, burmistrzowie argumentują, że obecność agentów bez prośby ze 

strony lokalnych władz jest bezprawna. Wśród sygnatariuszy listu jest 

burmistrz Portland gdzie agenci federalni starli się z protestującymi 

przeciwko rasizmowi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53563190 

 

 

 

 

Koronawirus: NA świecie zanotowano 16 milionów zakażeń, zmarło 650 tysięcy 

ludzi - dane według amerykańskiego Johns Hopkins University  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53550540 

 

 

Koronawirus: Władze Niemiec „bardzo zaniepokojone" rosnącą liczbą zakażeń w 

kraju 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-53566880 

 

 

Pożary w Australii zabiły lub okaleczyły trzy miliardy zwierząt 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-53549936 

 

ROSJA: D. Pieskow określił warunki, które należało spełnić, aby otrzymać 

nagrodę za przygotowywanie do głosowania w sprawie zmian w Konstytucji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1040965/2020-07-28/peskov-nazval-osnovaniia-dlia-nagrady-za-

podgotovku-k-golosovaniiu-po-konstitutcii 

 

Tahlequah: Orka, która przenosiła martwe młode jest w ciąży 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53563190
https://www.bbc.com/news/live/world-53550540
https://www.bbc.com/news/world-europe-53566880
https://www.bbc.com/news/world-australia-53549936
https://iz.ru/1040965/2020-07-28/peskov-nazval-osnovaniia-dlia-nagrady-za-podgotovku-k-golosovaniiu-po-konstitutcii
https://iz.ru/1040965/2020-07-28/peskov-nazval-osnovaniia-dlia-nagrady-za-podgotovku-k-golosovaniiu-po-konstitutcii
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53565996 

 

 

 

 

27.VII 

Koronawirus: Hiszpania spieszy się aby ocalić turystykę podczas gdy rośnie 

liczba infekcji w kraju 

 

 

Przypadki koronawirusa w Hiszpanii w ciągu ostatnich 14 dni na 100 000 

ludzi 

 

Hiszpania walczy aby ocalić atakowany zewsząd sektor turystyczny po tym jak 

rząd Wielkiej Brytanii nałożył 14-dniowy obowiązek poddania się kwarantanny 

dla osób przyjeżdżających z tego kraju  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53565996
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Władze Hiszpanii przekonują, że wirus jest pod kontrola i chcą aby wyłączyć 

z obszarów zagrożonych niektóre miejsca jak nap. Baleary. Wielka Brytanii 

poinformowała, że nie planuje zmieniać decyzji i doradza, żeby jej 

obywatele unikali niepotrzebnych podróży do całej Hiszpanii.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53551863 

 

 

Koronawirus USA: Testowa szczepionka wchodzi w następny etap prób, około 30 

000 zdrowych ochotników zostanie dwukrotnie zaszczepionych 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/live/world-53534638 

  

 

 

ROSJA: Podano termin  ukończenia prac nad drugim etapem badań nad 

szczepionką przeciwko COVID-19 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1040606/2020-07-27/nazvana-data-okonchaniia-vtoroi-fazy-

ispytanii-vaktciny-ot-covid-19 

 

 

 

Amerykański senator Tom Cotton broni swojej wypowiedzi, w której pojawiły 

się wzmianki na temat niewolnictwa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53550882 

 

Chengdu: Stany Zjednoczone opuszczają konsulat w Chinach 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53549155 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53551863
https://www.bbc.com/news/live/world-53534638
https://iz.ru/1040606/2020-07-27/nazvana-data-okonchaniia-vtoroi-fazy-ispytanii-vaktciny-ot-covid-19
https://iz.ru/1040606/2020-07-27/nazvana-data-okonchaniia-vtoroi-fazy-ispytanii-vaktciny-ot-covid-19
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53550882
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53549155
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26.VII 

USA - Protesty w Seattle - Policja i demonstranci starli się podczas marszu 

Policja użyła gazu pieprzowego przeciwko demonstrującym 

 

Policja w amerykańskim mieście Seattle starła się z tłumami demonstrantów, 

którzy maszerowali wspierając antyrasistowskie protesty 

 

Policjanci użyli granatów oszałamiających oraz gazu pieprzowego natomiast 

protestujący wybijali okna oraz podpalali różne obiekty. Marsz miał być 

wsparciem dla protestów w Portland. Policja poinformowała, że 47 osób 

zostało aresztowanych a 59 policjantów zostało rannych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53542504 

 

 

Koronawirus: Hiszpania poinformował, że epidemia jest pod kontrola po tym 

Wielka Brytania zarządziła kwarantannę dla osób, które przybywają z tego 

kraju 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53542504
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https://www.bbc.com/news/world-europe-53544586 

Koronawirus: Zabiłem matkę własnymi rekami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-53540022/coronavirus-i-

killed-my-mother-with-my-own-hands 

 

 

Korea Północna w stanie gotowości w związku z „pierwszym podejrzeniem 

przypadku koronawirusa w kraju" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53541730 

 

 

Uratować indyjskie tradycyjne odmiany ryżu  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-53411103/saving-india-s-traditional-

rice-varieties 

 

 

W wieku 104 lat Zmarła Olivia de Havilland  

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53546021 

 

 

25.VII 

Spór dotyczący Morza Południowochińskiego: Zdaniem Australii Chiny nie mają 

podstaw prawnych 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53544586
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-53540022/coronavirus-i-killed-my-mother-with-my-own-hands
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-53540022/coronavirus-i-killed-my-mother-with-my-own-hands
https://www.bbc.com/news/world-asia-53541730
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-53411103/saving-india-s-traditional-rice-varieties
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-53411103/saving-india-s-traditional-rice-varieties
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53546021
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Na obrazu satelitarnym widać Woody Island znane jako Yongxing i Phu Lam - 

największe na Paracel Islands 

 

Australia formalnie odrzuciła żądania Chin dotyczące wysp na Morzu 

Południowochińskiem zbliżając się w stanowisku do Stanów Zjednoczonych 

 

W deklaracji skierowanej do ONZ Australia powiedziała, że żądania nie mają 

podstaw prawnych. Chiny nie zareagowały. sytuacja ma miejsce po tym jak 

Stany zjednoczone określiły niektóre zachowani Chin jako „bezprawne" 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-australia-53536173 

 

 

 

 

 

Człowiek z Singapuru przyznaje, że był chińskim szpiegiem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53534941 

 

https://www.bbc.com/news/world-australia-53536173
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53534941
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Koronawirus: Katalonia zamierza zamknąć kluby nocne ze względu  na wzrost 

zakażeń 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53536169 

 

 

 

Druga wojna światowa: Zakonnica, która ocaliła moje życie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-53512639/ww2-the-nun-who-saved-my-

life 

 

 

 

Zainteresowanie Tanzanią w „Jandex.Szukaj" liczba wyszukiwań wzrosło 65 

razy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1039976/2020-07-25/interes-k-tanzanii-v-iandekspoiske-

vzletel-v-65-raz 

 

 

24.VII 

 

 

USA: Donald Trump odwołuje konwencję Republikanów na skutek wzrostu 

zachorowań na koronawirusa 

 

https://www.bbc.com/news/live/world-53536169
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-53512639/ww2-the-nun-who-saved-my-life
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-53512639/ww2-the-nun-who-saved-my-life
https://iz.ru/1039976/2020-07-25/interes-k-tanzanii-v-iandekspoiske-vzletel-v-65-raz
https://iz.ru/1039976/2020-07-25/interes-k-tanzanii-v-iandekspoiske-vzletel-v-65-raz
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Prezydent Donald Trump odwołał przedwyborczą konwencje Republikanów na 

Florydzie na skutek pojawienia się nowych ognisk wirusa 

 

„To nie jest pora na to" - powiedział dodając, że wygłosi przemówienie 

przedwyborcze w innej formie. Do wydarzenia doszło kiedy liczba zakażeń na 

koronawirusa w Stanach Zjednoczonych przekroczyła cztery miliony. Konwencja 

odbędzie się w Karolinie Północnej gdzie D. Trump zostanie formalnie 

nominowany jako kandydat Republikanów na prezydenta. 

źródła: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53521896 

 

Chiny nakazały zamkniecie amerykańskiego konsulatu w mieście Chengu na 

południowym-wschodzie kraju 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53522640 

 

ROSJA: Samolot Su-27 wystartował aby przechwycić amerykański samolot 

zwiadowczy nad Morzem Czarnym 

źródło: BBC 

https://iz.ru/1039523/2020-07-24/su-27-podniali-na-perekhvat-samoleta-

razvedchika-ssha-nad-chernym-morem 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53521896
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53522640
https://iz.ru/1039523/2020-07-24/su-27-podniali-na-perekhvat-samoleta-razvedchika-ssha-nad-chernym-morem
https://iz.ru/1039523/2020-07-24/su-27-podniali-na-perekhvat-samoleta-razvedchika-ssha-nad-chernym-morem
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Zdaniem Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Rosja wystrzeliła broń 

satelitarną w przestrzeń kosmiczną 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53518238 

  

 

Hagia Sophia: Byłe muzeum wita muzułmańskich wiernych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53506445 

 

 

 

23.VII 

Chiński pojazd Tianwen-1 opuścił Ziemię 

 

Wizja artysty: Pojazd Tianwen-1 został tak zbudowany, ze może pracować 

przez co najmniej 90 marsjańskich dni 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53518238
https://www.bbc.com/news/world-europe-53506445
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Chiny rozpoczęły swoją misję polegającą na eksploracji Marsa 

 

Sześciokołowy robot zabezpieczony przez ochronny próbnik został wyniesiony 

ma ziemską przez rakietę Long March 5 z kosmodromu Wenchang na wyspie  

Hainan o godzinie 12:40 lokalnego czasu (04:40 GMT).Powinien przybyć na 

Orbitę Marsa w lutym. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-53504797 

  

 

 

Koronawirus: Ponad 10 000 pracowników służy zdrowia w Afryce 

Subsaharyjskiej zarażonych poinformowała WHO 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53509270 

  

 

Spór Chiny-USA: Zbiegły naukowiec „ukrywający się w konsulacie W San 

Francisco" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53510260 

  

 

 

USA: D. Trump wyśle setki federalnych agentów do miast 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53507660 

  

 

 

Kryzys związany z Boko Haram: Pracownicy niosący pomoc „zabici" w stanie 

Borno 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-53504797
https://www.bbc.com/news/live/world-53509270
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53510260
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53507660
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https://www.bbc.com/news/world-africa-53511389 

  

 

IZRAEL: Terapia „konwersji gejów" została zakazana przez parlament 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53511329 

  

 

Bruno Dey: Były nazistowski strażnik uznany za winnego w związku z masowym 

morderstwem popełnionym w czasie II wojny światowej w niemieckim obozie w 

Sztutowie (znajdującym sie na terenie okupowanej Polski) 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-53511391 

  

 

 

ROSJA: D. Pieskov poinformował o przyczynie otwarcia granic Rosji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1039020/2020-07-23/peskov-rasskazal-o-printcipe-otkrytiia-

granitc-rossii 

 

 

22.VII 

Kwestie sporne dotyczące tamy na Nilu: Etiopia, Egipt i Sudan zgodziły się 

na wznowienie rozmów 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53511389
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53511329
https://www.bbc.com/news/world-europe-53511391
https://iz.ru/1039020/2020-07-23/peskov-rasskazal-o-printcipe-otkrytiia-granitc-rossii
https://iz.ru/1039020/2020-07-23/peskov-rasskazal-o-printcipe-otkrytiia-granitc-rossii
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Projekt był źródłem wielkich dyplomatycznych napięć przez prawie dekadę 

 

Etiopia poinformowała, że pierwszy cel polegający na napełnieniu ogromnej 

tamy na rzece Nil został osiągnięty 

 

Dzięki temu pierwsze turbiny prądotwórcze będą mogły zostać przetestowane. 

Oświadczenie premiera Abiy Ahmeda zbiegło się w czasie ze zgodą Etiopii, 

Egiptu i Sudanu aby wznowić rozmowy w kwestii zapory. Projekt jej budowy 

stał się źródłem ogromnych dyplomatycznych napięć odkąd Etiopia rozpoczęła 

jej konstrukcje w 2011 roku. Etiopia uważa projekt budowy hydroelektrowni 

za kluczowy dla jej wzrostu gospodarczego oraz kluczowe źródło energetyczne 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-africa-53494604 

  

 

 

 

Koronawirus: Liczba przypadków zakażeń na całym świecie osiągnęła 15 

milionów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53495356 

  

https://www.bbc.com/news/world-africa-53494604
https://www.bbc.com/news/live/world-53495356
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USA - Przemoc w Chicago: Czternaścioro żałobników zostało ostrzelanych 

przed domem pogrzebowym 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53498130 

  

 

 

ROSJA: M. Zacharowa skomentowała napad na rosyjskich dziennikarzy w USA 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1038603/2020-07-22/zakharova-prokommentirovala-napadenie-na-

rossiiskikh-zhurnalistov-v-ssha 

 

 

 

 

Stany Zjednoczone nakazały zamknięcie chińskiego konsulatu w Houston  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53497193 

  

 

 

Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zgodziły się na interwencję w sprawie 

uzyskania przez Anne Sacoolas (podejrzaną o spowodowanie śmierci Harry 

Dunn) immunitetu dyplomatycznego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-england-53500449 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53498130
https://iz.ru/1038603/2020-07-22/zakharova-prokommentirovala-napadenie-na-rossiiskikh-zhurnalistov-v-ssha
https://iz.ru/1038603/2020-07-22/zakharova-prokommentirovala-napadenie-na-rossiiskikh-zhurnalistov-v-ssha
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53497193
https://www.bbc.com/news/uk-england-53500449
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15 lipiec (środa)  – 21 lipiec (wtorek) 2020 

21.VII 

Koronawirus: Przywódcy państw UE osiągnęli porozumienie w sprawie pomocy 

finansowej 

 

Jak będą wyglądały inwestycje 750 miliardów euro 

 

Przywódcy z krajów UE po czterech dniach rozmów przyjęli pakiet pomocy w 

związku z pandemia koronawirusa 

 

Przyjęto, że kwota w wysokości 750 miliardów euro zostanie rozdysponowana w 

formie grantów i pożyczek pomiędzy 27 krajów wspólnoty. Podczas rozmów 

zaznaczył się podział wśród krajów najbardziej dotkniętych prze wirus a 

tzw. „oszczędnych" zaniepokojonych o koszty.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53481542 

 

Ukraina: Napastnik zwolnił trzech spośród 20 zakładników w Łucku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53483585 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53481542
https://www.bbc.com/news/world-europe-53483585
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Protesty w Portland:   D. Trump grozi, że wyśle więcej oficerów do 

amerykańskich miast aby zapanować nad trwającymi protestami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53481383 

 

 

ROSJA: W Radzie FR poinformowano o pogorszeniu we wzajemnych stosunkach z 

Wielką Brytanią 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1038090/2020-07-21/v-sovfede-zaiavili-o-podryve-otnoshenii-

mezhdu-rossiei-i-velikobritaniei 

 

 

Raport w sprawie Rosji: Wielka Brytania „bardzo nie doceniła" zagrożenia 

poinformowała komisja 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-53484344 

  

 

Koncern Apple zakłada, że będzie neutralna do 2030 roku jeśli chodzi o 

emisję dwutlenku węgla 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/technology-53485560 

 

 

 

20.VII 

Koronawirus: Po długim spotkaniu jest nadzieja na podpisanie porozumienia w 

kwestii pomocy dla państw UE  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53481383
https://iz.ru/1038090/2020-07-21/v-sovfede-zaiavili-o-podryve-otnoshenii-mezhdu-rossiei-i-velikobritaniei
https://iz.ru/1038090/2020-07-21/v-sovfede-zaiavili-o-podryve-otnoshenii-mezhdu-rossiei-i-velikobritaniei
https://www.bbc.com/news/uk-politics-53484344
https://www.bbc.com/news/technology-53485560
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A. Merkel(po lewej) i E. Macron(drugi po lewej) informują, że jest postęp w 

rozmowach 

 

Rozmowy liderów państw UE zmierzają ku osiągnięciu porozumienia w sprawie 

pomocy finansowej dla członków wspólnoty 

 

Niemcy i Francja poinformowały, że podczas szczytu w Brukseli ustalono ramy 

porozumienia. Największe podziały są pomiędzy krajami, które najbardziej 

zostały dotknięte a mianowicie Włochami i Hiszpanią a członkami UE, które 

chcą przyznania mniejszej pomocy. Tzw. „oszczędne" kraje chcą ograniczeń i 

suma w wysokości 390 miliardów euro wydaje się ostatnim kompromisem. Ich 

zdaniem proponowane 790 miliardów jest kwotą zbyt wysoka i powinna być ona 

rozdysponowana w formie pożyczek.   

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53468554 

 

 

Koronawirus: Wyniki pierwszy prób prac nad szczepionką przeciwko Covid-19 

nad którą pracują naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie są pozytywne 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53468151 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53468554
https://www.bbc.com/news/live/world-53468151
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Koronawirus: We Francji na skutek nowych ognisk infekcji wprowadzono 

obowiązek noszenia masek 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53471497 

 

 

Morderstwo Duńczyka na Wyspie Bornholm, wywołuje napięcie w debacie 

poświęconej uprzedzeniom rasowym 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53447919 

  

 

 

ROSJA: Umarł reżyser „Przygód Nieuka" Aleksander Bogolubow 

źródło: IZ  

https://iz.ru/1037574/2020-07-20/umer-rezhisser-prikliuchenii-neznaiki-

aleksandr-bogoliubov 

 

 

19.VII 

Koronawirus:W Hong Kongu zanotowano największy jak dotąd dzienny przyrost 

infekcji 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53471497
https://www.bbc.com/news/world-europe-53447919
https://iz.ru/1037574/2020-07-20/umer-rezhisser-prikliuchenii-neznaiki-aleksandr-bogoliubov
https://iz.ru/1037574/2020-07-20/umer-rezhisser-prikliuchenii-neznaiki-aleksandr-bogoliubov
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Carrie Lam poinformowała, że władze wprowadzą więcej testów oraz poprosiła, 

żeby część służby cywilnej pracowała z domów 

 

Hong Kong zarejestrował największy dzienny przyrost infekcji od początku 

pandemii Chief Executive rejonu - Carrie Lam poinformowała 

 

Na niedzielnej konferencji Carrie Lam powiedziała, że przybyło pond 100 

nowych przypadków zakażeń i zapowiedziała wprowadzenie nowych restrykcji 

aby zahamować rozprzestrzenianie koronawirusa. Określiła sytuację jako 

„wysoce krytyczną”  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53462362 

 

 

Koronawirus: Trzeci dzień trwają dyskusje w sprawie planu pomocowego dla UE 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53461738 

 

 

 

Rosja została oskarżona  o kradzież danych związanych z pracą nad 

szczepionką przeciwko koronawirusowi  

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53462362
https://www.bbc.com/news/world-europe-53461738
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źródło: IZ 

https://iz.ru/1036774/kirill-senin/virus-shpionomanii-rossiiu-obvinili-v-

krazhe-dannykh-o-vaktcine-ot-covid 

 

 

FRANCJA: Pożar katedry w Nanates: Jeden z wolontariuszy, po przepytaniu 

został zwolniony bez postawienia mu zarzutów 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-53462790 

 

 

 

Ambasador Chin w Wielkiej Brytanii został przepytany w kwestii traktowaniu 

Ujgurów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-53463242/china-s-ambassador-

challenged-on-treatment-of-uighurs 

 

 

18.VII 

HISZPANIA: Wzrost zakażeń przy wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w 

Katalonii 

 

https://iz.ru/1036774/kirill-senin/virus-shpionomanii-rossiiu-obvinili-v-krazhe-dannykh-o-vaktcine-ot-covid
https://iz.ru/1036774/kirill-senin/virus-shpionomanii-rossiiu-obvinili-v-krazhe-dannykh-o-vaktcine-ot-covid
https://www.bbc.com/news/world-europe-53462790
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-53463242/china-s-ambassador-challenged-on-treatment-of-uighurs
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-53463242/china-s-ambassador-challenged-on-treatment-of-uighurs
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W Barcelonie zachęca się do tego aby nosić maski 

 

W północno-wschodnim rejonie Hiszpanii - Katalonii zanotowano ponownie 

dzienny wzrost infekcji  na koronawirusa na poziomie ponad 1000 przypadków 

 

Władze medyczne próbują powstrzymać wzrost liczby infekcji prosząc aby 

ludzie zostali w domach przez 15 dni. Katalonia jest największym ze 150 

ognisk koronawirusa a sąsiednia Francja uważa, że potencjalne zamkniecie 

granic powinno zostać przedyskutowane. W Hiszpanii zanotowano 260 000 

zakażeń i zmarło 28 4000 ludzi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53458426 

 

 

 

Koronawirus Chiny: Dla Urumqi stolicy regionu Xinjiang ogłoszono „stan 

wojenny" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53458412 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53458426
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53458412
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FRANCJA - NANTES: Istnieje podejrzenie, że katedra Saint-Pierre-et-Saint-

Paul  została podpalona 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53455142 

 

 

Ambasador Rosji w Wielkiej Brytanii odrzuca oskarżenia dotyczące próby 

zdobycia informacji poprzez kradzież wyników badań 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/uk-53458122 

 

 

Nie straszcie kangura: Australia przygotowuje się do wielkiej wojny 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1036281/aleksei-tarasov/ne-pugaite-kenguru-avstraliia-

gotovitsia-k-bolshoi-voine 

 

 

17.VII 

Koronawirus: Podczas pandemii w Azji podwoiła się liczba incydentów 

związanych z piractwem 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53455142
https://www.bbc.com/news/uk-53458122
https://iz.ru/1036281/aleksei-tarasov/ne-pugaite-kenguru-avstraliia-gotovitsia-k-bolshoi-voine
https://iz.ru/1036281/aleksei-tarasov/ne-pugaite-kenguru-avstraliia-gotovitsia-k-bolshoi-voine
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Incydenty piractwa, których ilość wzrosła dwukrotnie wywołuje „głębokie 

zaniepokojenie" czytamy w nowym raporcie 

 

W regionie doszło do 50 incydentów w pierwszej połowie roku w porównaniu do 

25 w tym samym okresie w 2019 roku 

 

W Cieśninie Singapurskiej w jednej w najbardziej ruchliwych komercyjnych 

szlaków wodnych doszło do 16 incydentów pomiędzy styczniem a czerwcem. 

Wzrost incydentów związanych z piractwem przypisuje się pandemii 

koronawirusa. Do zwiększenia podobnych incydentów o charakterze ataku na 

jednostki pływające doszło również w Bangladeszu, Indiach, Indonezji, 

Filipinach, Wietnamie i na Morzu Południowochińskim 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/business-53426890 

  

 

 

WIELKA BRYTANIA: British Airways zapowiedziały, że wycofa z użytku 

wszystkie samoloty Boeing 747 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-53426886 

  

https://www.bbc.com/news/business-53426890
https://www.bbc.com/news/business-53426886
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NIEMCY: Sąd uznał, że obywatele tego kraju przekazują zbyt wiele danych 

policji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53443669 

  

 

 

 

Prawie 100 000 norek hodowlanych w północno-wschodniej Hiszpanii zostanie 

przeznaczona do odstrzału selekcyjnego po tym jak u większości z nich 

wykryto koronawirusa informują władze 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53439263 

  

 

 

 

ROSJA: Pierwsza połowa lata w Moskwie była najbardziej deszczowa od 126 lat 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1036716/2020-07-17/pervaia-polovina-leta-v-moskve-stala-

samoi-dozhdlivoi-za-126-let 

 

 

16.VII 

Dobre rezultaty podczas prac klinicznych nad szczepionką na koronawirusa  

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53443669
https://www.bbc.com/news/world-europe-53439263
https://iz.ru/1036716/2020-07-17/pervaia-polovina-leta-v-moskve-stala-samoi-dozhdlivoi-za-126-let
https://iz.ru/1036716/2020-07-17/pervaia-polovina-leta-v-moskve-stala-samoi-dozhdlivoi-za-126-let
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Zachęcające rezultaty w pracach klinicznych dają nadzieję na wynalezienie 

skutecznej szczepionki przeciwko koronawirusowi  

Badania, które są prowadzone w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 

sugerują, że kilka eksperymentalnych preparatów wywołuje pożądaną odpowiedź 

układu odpornościowego u ochotników bez występowania poważnych efektów 

ubocznych. 

Obecnie trwają prace nad prawie dwoma tuzinami szczepionek będących z 

zaawansowanej klinicznej formie natomiast 140 innych jest w fazie 

początkowej. Jednak część naukowców poszukuje ochotników, którzy są 

zarażeni wirusem, aby w ten sposób przyśpieszyć badania 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-53426367 

  

 

 

 

Koronawirus: Służby bezpieczeństwa z USA, Wielkiej Brytanii i Kanady 

informują, że hakerzy z Rosji próbują ukraść wyniki badań związane z 

pracami nad szczepionką 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53426297 

  

https://www.bbc.com/news/health-53426367
https://www.bbc.com/news/live/world-53426297
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ROSJA: W Ministerstwie Spraw Zagranicznych Polski telefon żartownisiów  do 

prezydenta A. Dudy uznano za  próbę dezinformacji  

źródło: IZ 

https://iz.ru/1036215/2020-07-16/v-mid-polshi-nazvali-popytkoi-

dezinformatcii-zvonok-prankerov-dude 

 

 

 

Sudan poinformował, że poziom rzeki Nil obniżył sie po tym jak zbiornik za 

tamą Grand Renaissance w Etiopii został napełniony 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53429014 

  

 

 

 

USA: Brad Parscale pozostanie w zespole odpowiadającego za kampanię 

prezydencką D. Trumpa ale już nie jako menedżer a doradca 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53426285 

 

 

15.VII 

Koronawirus w RPA: W mieście Port Elizabeth rozgrywa się horror w 

szpitalach 

 

https://iz.ru/1036215/2020-07-16/v-mid-polshi-nazvali-popytkoi-dezinformatcii-zvonok-prankerov-dude
https://iz.ru/1036215/2020-07-16/v-mid-polshi-nazvali-popytkoi-dezinformatcii-zvonok-prankerov-dude
https://www.bbc.com/news/world-africa-53429014
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53426285
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Personel sprzątający oraz inny przystępuje do strajku 

 

Śledztwo, które przeprowadził zespół BBC w szpitalach w RPA pokazało szereg 

systematycznych zaniedbań na tle których wyczerpany personel medyczny jest 

przytłoczony ilością pacjentów zakażonych koronawirusem a sam system opieki 

zdrowotnej jest bliski upadku 

 

Kluczowy personel strajkuje albo jest zarażony, pielęgniarki muszą pracować 

jak sprzątaczki, chirurdzy myją własną odzież w szpitalnej pralni a na 

oddziałach położniczych, które są nadmiernie zatłoczone i brakuje tam 

personelu są przypadki śmierci dzieci tuż po urodzeniu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53396057 

  

Koronawirus: Na świecie zarejestrowano 13,3 miliona przypadków infekcji, 

578 tysięcy osób zmarło 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53413107 

  

 

Hong Kong: Chiny obiecują rewanż po tym jak D. Trump ogłosił zakończenie 

specjalnego statusu handlowego dla prowincji 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53396057
https://www.bbc.com/news/live/world-53413107
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źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53414539 

  

 

 

Rosja jest zaniepokojona sytuacją na armeńsko - azerbejdżańskiej granicy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1035718/2020-07-15/v-rossii-vstrevozheny-situatciei-na-

armiano-azerbaidzhanskoi-granitce 

 

 

 

Firma Apple nie musi płacić podatku 13 miliardów euro Irlandii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-53416206 

 

 

 

14.VII 

Koronawirus USA: W jaki sposób na Florydzie doszło do tak dużej liczby 

infekcji przez Covid-19? 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53414539
https://iz.ru/1035718/2020-07-15/v-rossii-vstrevozheny-situatciei-na-armiano-azerbaidzhanskoi-granitce
https://iz.ru/1035718/2020-07-15/v-rossii-vstrevozheny-situatciei-na-armiano-azerbaidzhanskoi-granitce
https://www.bbc.com/news/business-53416206
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Floryda szybko staje się najnowszym epicentrum koronawirus. Wzrost 

zachorowań w tym stanie jest częściowo związany z młodymi Amerykanami - ale 

to nie oznacza, że nie ma powodów do obaw 

Jak w wielu przypadkach Covid -19 zaczyna się od suchego kaszlu. Gorączka 

utrata smaku i ból w klatce piersiowej to objawy, które zdiagnozowano u 

Sanjay Bharatha. Był on pielęgniarzem w Południowej Florydzie gdzie zaraził 

się od pacjenta kiedy jeszcze nie obowiązywał ograniczenia. Dwa dni później 

miał się poddać kwarantaniie. Jako 34-ltek nie należał on do grupy wiekowej 

bardzo zagrożonej prze koronawirusa. Ale 14 dni później zaczął kaszleć z 

krwią i trafił do szpitala. Dwa dni później zastał zaintubowany. Przez 8 

dni był podłączony do respiratora. 

w minionym tygodniu na Florydzie przybywa średnio 10 000 nowych przypadków 

dziennie. 12 lipca zainfekowanych zostało 15 300 osób. Według analizy 

Reuters-a gdyby Floryda była odrębnym krajem wtedy byłaby na czwartym 

miejscu pod względem nowych przypadków na dzień. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53357742 

 

 

 

 

 

Koronawirus: Miasta i stany na kilku kontynentach z powrotem nakładają 

ograniczenia ze względu na rosnącą liczbę zakażeń 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53357742
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53399539 

  

 

 

Koronawirus USA: Kalifornia z powrotem wraca do restrykcji w związku z 

przyrostem zachorowań 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53399080 

  

 

 

Naukowcy nazwali koronwirusa chorobą miast 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1035296/2020-07-14/uchenye-nazvali-koronavirus-bolezniu-

gorodov 

 

 

 

Kwestia sporna na Morzu Południowochińskim: Stany Zjednoczone uznały 

ekspansję Chin za nielegalną 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53397673 

  

 

 

Daniel Lewis Lee: USA dokonały egzekucji więźnia po raz pierwszy od 17 lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53401021 

  

 

https://www.bbc.com/news/live/world-53399539
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53399080
https://iz.ru/1035296/2020-07-14/uchenye-nazvali-koronavirus-bolezniu-gorodov
https://iz.ru/1035296/2020-07-14/uchenye-nazvali-koronavirus-bolezniu-gorodov
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53397673
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53401021
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Technologia 5G firmy Huawei ma zostać usunięta z Wielkiej Brytanii do 2027 

roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/technology-53403793 

 

 

13.VII 

 

Wybory prezydenckie w Polsce: Andrzej Duda minimalnie wygrał nad Rafałem 

Trzaskowskim 

 

 

źródło: RIA NOWOSTI/Aleksei Witwickij  

 

Prezydent A. Duda wygrał w II turze wyborów prezydenckich niedzielę nad R. 

Trzaskowskim 

 

https://www.bbc.com/news/technology-53403793
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Państwowa Komisja Wyborcza poinformował, że A. Duda zdobył 51,2%. To 

zwycięstwo nad rywalem poprzez najmniejszy procent uzyskanych głosów od 

upadku komunizmu w 1989 roku. 

źródło: BBC   

https://www.bbc.com/news/world-europe-53385021 

https://iz.ru/1034717/2020-07-13/duda-pobezhdaet-na-vyborakh-prezidenta-

polshi 

 

 

Hong Kong: Setki tysiące ludzi zagłosowało w prodemokratycznych prawyborach 

pomimo ostrzeżeń, że może to być uznane za złamaniem nowego prawa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53382219 

  

 

Koronawirus: W Meksyku zmarło jak dotąd więcej osób niż we Włoszech 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53386093 

  

 

Koronawirus: Na Florydzie w USA w ciągu dnia zaraziło się 15 299 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53382540 

 

 

 

12.VII 

Wybory w Polsce: Andrzej Duda ma minimalną przewagę głosów nad Rafałem 

Trzaskowskim, sugerują wyniki exit poll 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53385021
https://iz.ru/1034717/2020-07-13/duda-pobezhdaet-na-vyborakh-prezidenta-polshi
https://iz.ru/1034717/2020-07-13/duda-pobezhdaet-na-vyborakh-prezidenta-polshi
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53382219
https://www.bbc.com/news/live/world-53386093
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53382540
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Andrzej Duda jest sprzymierzeńcem rządu Prawa i Sprawiedliwości 

 

Obecnie rządzący prezydent A. Duda na prowadzeniu w wyścigu o fotel 

prezydenta, jak wskazują wyniki exit poll 

 

Wyniki z niedzieli wskazują, że A. Duda uzyskał 50,4 %. Jego głównym 

kontrkandydatem jest Rafał Trzaskowski obecny prezydent Warszawy. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53385021 

 

 

Wybory w Polsce: Starcie idei podczas wyboru głowy państwa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53379600 

 

 

Były amerykański specjalny doradca Robert Mueller ogłosił publicznie, że 

będzie bronił   byłego doradcy Donalda Trumpa Rogera Stone'a 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53385021
https://www.bbc.com/news/world-europe-53379600
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https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53379593 

 

 

Koronawirus: Donald Trump założył po raz pierwszy maskę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53378439 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Michael Gove bronił swoich planów w sprawie nowej 

infrastruktury przygranicznej  mającej powstać po Brexicie po tym jak 

Partia Pracy oskarżyła rząd, że ten jest nieprzygotowany 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-53375713 

 

 

Prezydent Mali prezydent Keïta rozwiązał Trybunał Konstytucyjny w wyniku 

niepokojów do których doszło w kraju 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53378433 

 

 

Koronawirus: Globalnie potwierdzono ponad 12,7 miliona przypadków infekcji 

oraz 565 000 zgonów 

https://www.bbc.com/news/live/world-53379775 

 

 

 

Listy: Nasz ojciec pisał do nas codziennie oczekując na transport do 

Oświęcimia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/stories-53358123 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53379593
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53378439
https://www.bbc.com/news/uk-politics-53375713
https://www.bbc.com/news/world-africa-53378433
https://www.bbc.com/news/live/world-53379775
https://www.bbc.com/news/stories-53358123
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Koronawirus: Gwiazada Bollywood Amitabh Bachchan ma wynik pozytywny 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53375744 

 

 

11.VII 

Tysiące ludzi zebrały się w protestach w Rosji w związku z aresztowaniem 

Sergeia Furgala 

 

 

Szacuje się, że w protestach wzięło udział aż do 40 000 ludzi 

 

Tysiące ludzi wzięły udział w protestach w Rosji na dalekim wschodzie w 

związku z aresztowaniem regionalnego przywódcy 

 

Przemaszerowano do siedziby władz w Chabrowsku wykrzykując slogany 

przeciwko prezydentowi Władymirowi Putinowi. 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53375744
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Burmistrz Chabrowska Sergei Furgal został zatrzymany w czwartek i oskarża 

się go o wydanie polecenia zabicia kilku biznesmenów 15 lat temu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53373132 

 

 

Hagia Sophia: Światowa Rada Kościołów apeluje do Turcji w sprawie decyzji 

odnośnie meczetu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53375739 

 

 

Atak na kościół w RPA: Pięć osób poniosło śmierć 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53375607 

 

 

 

Mężczyzna, który wyjechał z Londynu aby przyłączyć się do Państwa 

Islamskiego w Syrii zginął podczas pobycie w więzieniu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-53376640 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53373132
https://www.bbc.com/news/world-europe-53375739
https://www.bbc.com/news/world-africa-53375607
https://www.bbc.com/news/uk-53376640
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10.VII 

Joe Biden rzuca wyzwanie Donaldowi Trumpowi z planem ekonomicznym „Buy 

American" 

 

 

Joe Biden powiedział, że Donald Trump nie spełnił obietnic związanych z 

gospodarką 

 

Kontrakandydat obecnego prezydenta Demokrata Joe Biden przedstawił swój 

plan ratunkowy dla dotkniętej koronawirusem gospodarki amerykańskiej  

uznając Donalada Trumpa za niekompetentnego 

 

J. Baiden powiedział, ze plan w wysokości 700 miliardów dolarów będzie 

największą inwestycją w USA od czasu II wojny światowej 

 

Program „Build Back Better" spowoduje wzrost w zatrudnieniu w zakładach 

przemysłowych oraz w technologii. Donald Trump określił, że ten plan 

doprowadzi do katastrofy. 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53358574 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53358574
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Amerykański Sąd Najwyższy przyznał połowę Oklahomy reprezentantom rdzennej 

ludności 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53358330 

 

 

ROSJA: Sąd aresztował Sergeia Furgala 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1033798/2020-07-10/sud-arestoval-sergeia-furgala 

 

 

 

Jak meksykańskie kartele wykorzystują pandemię? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-53343599/coronavirus-how-

mexican-cartels-are-taking-advantage-of-pandemic 

  

 

 

 

Była szwedzka ambasador w Chinach została uwolniona z zarzutów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53361508 

 

 

9.VII 

Amerykański Sąd Najwyższy zadecyduje w sprawie zwrotu podatków Donald 

Trumpa 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53358330
https://iz.ru/1033798/2020-07-10/sud-arestoval-sergeia-furgala
https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-53343599/coronavirus-how-mexican-cartels-are-taking-advantage-of-pandemic
https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-53343599/coronavirus-how-mexican-cartels-are-taking-advantage-of-pandemic
https://www.bbc.com/news/world-europe-53361508
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Amerykański SA Najwyższy podejmie decyzję czy kwoty zwrotu podatków oraz 

inne finansowe operacje obecnego prezydenta USA mogą być sprawdzone prze 

Kongres i prokuraturę - decyzji, która może mieć potencjalnie duże 

polityczne znaczenie 

D. Trump odmawia ujawnienie dokumentów związanych z jego majątkiem oraz 

prowadzonym biznesem 

Jego prawnicy uważają, że jego obecny urząd  zapewnia mu całkowity 

immunitet w tej sprawie 

Decyzja sądu okaże się testem czy takie żądanie i jego implikacje mogą 

skutkować zgodą na szczegółowe przeanalizowanie majątku prezydenta 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53345679 

  

 

 

 

 

 

Koronawirus: Australijczycy oddzieleni przez lockdown 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-53336781/coronavirus-the-

australian-community-separated-by-lockdown 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53345679
https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-53336781/coronavirus-the-australian-community-separated-by-lockdown
https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-53336781/coronavirus-the-australian-community-separated-by-lockdown
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ROSJA: W. Putin ocenił organizację głosowania w sprawie poprawek do 

konstytucji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1033425/2020-07-09/putin-otcenil-organizatciiu-golosovaniia-

po-popravkam-k-konstitutcii 

 

W Słowenii podpalono drewniany posąg Melanii Trump 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53343671 

 

Goryle w Nigerii: Najrzadszy na świecie obraz małp naczelnych wraz ze swoim 

potomstwem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53348194 

 

 

8.VII 

Koronawirus: Protestujący w Belgradzie szturmują serbski parlament w 

związku z wprowadzeniem godziny policyjnej 

https://iz.ru/1033425/2020-07-09/putin-otcenil-organizatciiu-golosovaniia-po-popravkam-k-konstitutcii
https://iz.ru/1033425/2020-07-09/putin-otcenil-organizatciiu-golosovaniia-po-popravkam-k-konstitutcii
https://www.bbc.com/news/world-europe-53343671
https://www.bbc.com/news/world-africa-53348194
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Policji zajęło 15 minut oczyszczenie budynku parlamentu z protestujących 

 

Kilkudziesięciu policjantów i protestujących zostało rannych w wyniku 

zamieszek do których doszło przed budynkiem Zgromadzenia Narodowego w 

stolicy Serbii - Belgradzie 

 

We wtorek wieczorem rozpoczęły się pokojowe protesty, w których wzięli 

udział studenci i rodziny zdenerwowane wprowadzeniem nowo w weekend godziny 

policyjnej w związku ze wzrostem liczby zarażonych koronawirusem. 

Protestujący wtargnęli do budynku parlamentu co spotkało się z interwencją 

policji. Doszło do starć a policja użyła gazu łzawiącego żeby rozproszyć 

protestujących  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53332225 

 

 

Koronawirus: Nowy premier Francji wyklucza powrót do wprowadzenia na nowych 

ścisłych ograniczeń 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53330509 

  

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53332225
https://www.bbc.com/news/live/world-53330509
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ROSJA: Rosja otrzymała prośby o dostawy preparatu na COVID-19 od innych 

krajów 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1032918/2020-07-08/rossiia-poluchila-zaiavki-na-postavki-

preparata-ot-covid-19-ot-drugikh-stran 

 

 

 

Koronawirus: J. Biden obiecuje powrót do WHO, z której wycofał się D. Trump 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53332354 

  

 

Koronawirus: Maski, których się pozbywamy mogą ostatecznie zabić wieloryba 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/av/science-environment-53287940/coronavirus-the-

masks-you-throw-away-could-end-up-killing-a-whale 

 

 

 

JK Rowling przyłączyła sie do 150 innych osób, które informują o zagrożeniu 

wolnej wypowiedzi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53330105 

 

 

 

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

7.VII 

W Syberyjskiej Arktyce w czerwcu temperatury wzrosły o 10 stopni 

https://iz.ru/1032918/2020-07-08/rossiia-poluchila-zaiavki-na-postavki-preparata-ot-covid-19-ot-drugikh-stran
https://iz.ru/1032918/2020-07-08/rossiia-poluchila-zaiavki-na-postavki-preparata-ot-covid-19-ot-drugikh-stran
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53332354
https://www.bbc.com/news/av/science-environment-53287940/coronavirus-the-masks-you-throw-away-could-end-up-killing-a-whale
https://www.bbc.com/news/av/science-environment-53287940/coronavirus-the-masks-you-throw-away-could-end-up-killing-a-whale
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53330105
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Pożary lasów stały się bardziej gwałtowne na skutek wysokich temperatur i 

silnych wiatrów wiejących w Arktyce 

 

Temperatury w Syberyjskiej Arktyce osiągnęły rekordowe wartości średnie w 

czerwcu a na niektórych terenach wzrosły aż do 10 stopni Celsjusza jak 

można odczytać wyniki pomiarów UE 

 

Zdaniem naukowców wysokie temperatury wpłynęły na częstotliwość pożarów w 

regionie skutkując niespotykanej emisji dwutlenku węgla do atmosfery w 

wysokości 59 milionów ton 

 

Ciepłe lata nie są rzadkością w rejonie Koła Podbiegunowego ale w ostatnich 

miesiącach zarejestrowano niespotykane dotąd wysokie temperatury 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53317861 

  

 

Koronawirus: Według nowych badań w Hiszpanii w wątpliwość poddaje się 

teorię, która mówi, że tzw. odporność stadna będzie chronić populację 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53316350 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53317861
https://www.bbc.com/news/live/world-53316350
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Rosyjski urzędnik pracujący w sektorze lotów kosmicznych  Ivan Safronov 

został uznany za zdrajcę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53319545 

  

 

ROSJA: NA Kremlu skomentowano zatrzymanie doradcy Rogozina 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1032448/2020-07-07/v-kremle-prokommentirovali-zaderzhanie-

sovetnika-rogozina 

 

 

Tik Tok w najbliższych dniach wycofa się z Hong Kongu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-53317015 

  

 

Prawo, które karałoby za zmiany klimatyczne 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/future/article/20200706-the-law-that-could-make-

climate-change-illegal 

 

 

6.VII 

Koronawirus: W Indiach zanotowano więcej infekcji niż w Rosji 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53319545
https://iz.ru/1032448/2020-07-07/v-kremle-prokommentirovali-zaderzhanie-sovetnika-rogozina
https://iz.ru/1032448/2020-07-07/v-kremle-prokommentirovali-zaderzhanie-sovetnika-rogozina
https://www.bbc.com/news/business-53317015
https://www.bbc.com/future/article/20200706-the-law-that-could-make-climate-change-illegal
https://www.bbc.com/future/article/20200706-the-law-that-could-make-climate-change-illegal
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Przez trzy ostatnie dni w Indiach notuje się ponad 20 000 zakażeń dziennie 

 

W ciągu ostatniej doby w Indiach stwierdzono ponad 24 000 osób zarażonych 

Covid-19, więcej niż w Rosji 

 

W kraju jest teraz ponad 697 413 potwierdzonych przypadków infekcji. Umarło 

19 693 osoby. Ostatni wzrost obejmuje również zwiększenie infekcji w 

południowych stanach w tym Telangana, Tamil Nadu i Karnataka. Indie miesiąc 

temu zdecydowały się powtórnie otworzyć centra handlowe, miejsca kultu oraz 

biura 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53303870 

 

 

 

 

Dżuma - w chińskim mieście Inner Mongolia stwierdzono przypadek zarażenia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53303457 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53303870
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53303457
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Koronawirus: Prawie 240 naukowców chce aby WHO traktowała przenoszenie sie 

wirusa drogą powietrzna bardziej poważnie 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/live/world-53303387 

  

 

 

Koronawirus: Australia zamknie granicę pomiędzy Wiktorią a Nową Południową 

Walią 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-53303317 

  

 

Ennio Morricone: Zdobywca Oscara włoski kompozytor zmarł w wieku 91 lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53305397 

 

 

5.VII 

Czwarty lipca USA - D. Trump obiecuje pokonać „radykalna lewicę" w 

wystąpieniu z okazji Dnia Niepodległości 

https://www.bbc.com/news/live/world-53303387
https://www.bbc.com/news/world-australia-53303317
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53305397
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Prezydent D. Trump oraz pierwsza dama Melania oglądali przelot samolotów 

nad Białym Domem 

 

Przemawiając w wojowniczym tonie D. Trump powiedział, że „będzie walczył 

aby zachować amerykański sposób życia". Przed jego przemówieniem w pobliżu 

zebrali się protestujący pod hasłem Black Lives Matter. Rywal D. Trumpa 

Joea Baiden powiedzaiał, że każdy zasługuje na „Amerykański sen". 

źródło: BBC   

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53293542 

 

 

 

USA: Kanye West ponownie informuje, że wystartuje w wyborach prezydenckich 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53297864 

 

 

  

Koronawirus: Rejon Galicji w północno zachodniej Hiszpanii wprowadził 

ograniczenia dla 70 000 ludzi aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53293542
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53297864
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https://www.bbc.com/news/live/world-53289613 

 

 

 

Nowe prawo w Hong Kongu: Z bibliotek wycofano książki traktujące o 

demokracji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53296810 

 

 

 

Z terytorium Strefy Gazy wystrzelono dwie rakiety na terytorium Izraela 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1031807/2020-07-05/sektor-gaza-zapustil-dve-rakety-po-

territorii-izrailia 

 

 

4.VII 

Koronawirus Hiszpania: Katalonia zamyka obszar zamieszkany przez 210 000 

ludzi 

 

https://www.bbc.com/news/live/world-53289613
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53296810
https://iz.ru/1031807/2020-07-05/sektor-gaza-zapustil-dve-rakety-po-territorii-izrailia
https://iz.ru/1031807/2020-07-05/sektor-gaza-zapustil-dve-rakety-po-territorii-izrailia
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W mieście Lleida postawiono szpital polowy 

 

W rejonie Katalonii rząd powtórnie wprowadziła ograniczenia na obszarze 

zamieszkanym przez 210 000 ludzi po tym jak doszło do ostrego wzrostu 

infekcji 

 

Prezydent Quim Torra powiedział, że nikt ni będzie mógł wjechać ani opuścić 

rolniczego regionu Segrii znajdującego się na zachód od Barcelony w tym 

miasta Lleida. 

Ograniczenia wprowadzono w niedzielę po południu pozwalając na wyjazd osób, 

które nie są mieszkańcami. Katalonia jest jednym z regionów Hiszpanii, 

który najbardziej został dotknięty przez koronawirusa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53291281 

 

: Czternaście osób zginęło w zatopionym domu opieki 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53290211 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53291281
https://www.bbc.com/news/world-asia-53290211
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Koronawirus: W USA doszło do wzrostu infekcji w ciągu jednego dnia 

zarejestrowano ponad 57 000 przypadków 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53289611 

 

 

USA: Donald Trump polecił stworzenie ogrodu „narodowych bohaterów" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53292585 

 

 

3.VII 

Zheng Yanxiong: Chiny wybrały dogmatycznego szefa służb bezpieczeństwa w 

Hong Kongu 

W 2011 roku Zheng Yanxiong (po lewej) oskarżył protestujących w Chinach, że 

są zbyt blisko zagranicznych mediów 

 

Zheng Yanxiong jest najlepiej znany ze swoje roli, którą odebrał w czasie 

zwalczania protestów w związku z Chińską wioską Wukan. 

https://www.bbc.com/news/live/world-53289611
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53292585
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Nowe służby odpowiadając podlegające bezpośrednio Pekinowi, mają wdrożyć 

drakońskie prawo w Hong Kongu, które przegłosowano w tym tygodniu. 

Przeciwnicy informują, że prawo zniszczy wolność w Hong Kongu. Prawo mówi, 

że próba secesji, prowadzenie działalności wywrotowej oraz akty terroru 

będzie skutkowała karą aż do najwyższego wymiaru w postaci dożywocia.   

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53275405 

  

 

 

 

 

FRANCJA: E. Macron wybrał na premiera Jeana Castex po rezygnacji  Edouarda 

Philippe 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53276582 

  

 

 

Morderstwo Jamala Khashoggi: Turcja osądzi zaocznie 20 Saudyjczyków  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53276121 

  

 

 

Najlepsze filmy jak dotąd w 2020 roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/culture/article/20200702-the-best-films-of-2020-so-far 

  

 

 

ROSJA: Aktor Michail Jefriemow nie przyznał sie do winy w spowodowaniu 

wypadku drogowego 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53275405
https://www.bbc.com/news/world-europe-53276582
https://www.bbc.com/news/world-europe-53276121
https://www.bbc.com/culture/article/20200702-the-best-films-of-2020-so-far
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źródło:IZ 

https://iz.ru/1031120/2020-07-03/efremov-otkazalsia-priznat-vinu-v-

sovershenii-dtp 

 

 

2.VII 

Hong Kong: Stany Zjednoczone wprowadzają sankcję podczas gdy inne kraje 

potępiają wprowadzenie nowego prawa 

 

 

Protestujący zorganizowali masowe wystąpienia przeciwko nowemu prawu w Hong 

Kongu a policja aresztowała kilkaset osób 

 

Kroki podjęte przez USA, które uderzają w banki, które współpracują z 

chińskimi przedstawicielami władz zostały podjęte jednomyślnie przez Izbę 

Reprezentantów i Senat. Akt trafi do prezydenta Donalda Trumpa aby po 

podpisaniu wszedł w życie. Zdaniem krytyków chińskie prawo kończy okres 

wolności który był zagwarantowany przez 50 lat po tym jak w Hong Kongu 

zakończono rządy brytyjskie w 1997 roku. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53259656 

 

https://iz.ru/1031120/2020-07-03/efremov-otkazalsia-priznat-vinu-v-sovershenii-dtp
https://iz.ru/1031120/2020-07-03/efremov-otkazalsia-priznat-vinu-v-sovershenii-dtp
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53259656
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Koronawirus: Na całym świecie zarażonych jest 10,6 miliona osób i umarło 

ponad 515 000 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53230784 

 

 

 

ROSJA: W. Putin podpisze dekret o wprowadzeniu poprawek do konstytucji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1030643/2020-07-02/putin-operativno-podpishet-ukaz-o-

vnesenii-popravok-v-konstitutciiu 

 

 

 

 

Turcja zażądała od Francji przeprosin po oskarżeniu o prowokację 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1030657/2020-07-02/turtciia-potrebovala-ot-frantcii-

izvinenii-posle-obvineniia-v-provokatcii 

 

 

 

Liczba pożarów w brazylijskiej Amazonii w czerwcu wzrosła o ponad 20% 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53262565 

 

 

 

 

Skopje - Macedonia najbardziej zanieczyszczone miasto w Europie 

https://www.bbc.com/news/live/world-53230784
https://iz.ru/1030643/2020-07-02/putin-operativno-podpishet-ukaz-o-vnesenii-popravok-v-konstitutciiu
https://iz.ru/1030643/2020-07-02/putin-operativno-podpishet-ukaz-o-vnesenii-popravok-v-konstitutciiu
https://iz.ru/1030657/2020-07-02/turtciia-potrebovala-ot-frantcii-izvinenii-posle-obvineniia-v-provokatcii
https://iz.ru/1030657/2020-07-02/turtciia-potrebovala-ot-frantcii-izvinenii-posle-obvineniia-v-provokatcii
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53262565
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/future/article/20200701-skopje-north-macedonia-the-

most-polluted-city-in-europe 

 

 

1.VII 

W. Putin apeluje do patriotyzmu podczas głosowania w Rosji 

 

 

Przez tydzień miliony Rosjan głosują nad poprawkami do konstytucji, wiele 

punktów jest zlokalizowanych koło pni drzew, na parkowych ławkach a nawet w 

bagaznikach samochodów 

Na głosujących oczekują nagrody spośród których można wygrać voucher na 

zakupy, samochód czy mieszkanie. Opozycja uznaje głosowanie za farsę, które 

rozciągnięte na siedem dni nie jest jej zdaniem właściwie monitorowane oraz 

nie może zostać sprawdzone przez niezależnych obserwatorów. Dla Kremla 

poprawki w konstytucji są bardzo istotne. Głosowanie umożliwi m.in. W. 

Putinowi, jeśli poprawki zostaną przyjęte,  pozostanie przy władzy do 2036  

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-53233386 

https://www.bbc.com/future/article/20200701-skopje-north-macedonia-the-most-polluted-city-in-europe
https://www.bbc.com/future/article/20200701-skopje-north-macedonia-the-most-polluted-city-in-europe
https://www.bbc.com/news/world-europe-53233386
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Hong Kong: Doszło do pierwszych aresztowań w wyniku wejścia w życie nowego 

prawa przyjętego przez Pekin 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53244862 

 

 

Hong Kong: Chiny odrzucają krytykę ze strony innych państwa informując, że 

nie pozwolą na mieszanie się w sprawy wewnętrzne kraju 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-asia-china-53247144 

 

 

 

ROSJA: Ukraina wzmocniła gotowość bojową wojsk przy granicy z Krymem 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1030160/2020-07-01/ukraina-usilila-boegotovnost-voisk-u-

granitc-s-krymom 

 

 

STANY ZJEDNOCZONE: D. Trump zaaprobował plan wycofania 9500 żołnierzy z 

Niemiec 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53248177 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53244862
https://www.bbc.com/news/live/world-asia-china-53247144
https://iz.ru/1030160/2020-07-01/ukraina-usilila-boegotovnost-voisk-u-granitc-s-krymom
https://iz.ru/1030160/2020-07-01/ukraina-usilila-boegotovnost-voisk-u-granitc-s-krymom
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53248177

