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W numerze: 

57    BREXIT: Wielka Brytania rozpoczyna nowy rozdział poza UE 

56    Palestyna ogłosiła o zerwaniu stosunków z Izraelem i USA 

51    Chiński lekarz, który próbował ostrzec przed koronawirusem 

47    Koronawirus: Na statku 10 pasażerów zarażonych wirusem 

45    D. Trump został uniewinniony przez Senat 

43    Li Wenliang: Koronawirus zabił chińskiego lekarza sygnalistę    

40    Strzelanina w Tajlandii: Żonierz w napadzie szału zabił 21 osób 

39    Wybory powszechne w Irlandii 

37    OSCARY 2020: Najlpszym filmem i zwycięzcą został 

        południowo koreański film pt. „Parasite" 

36    MSZ Syrii potępił działania Turcji w mieście Idlib 

36    JEMEN: Świat wobec największej klęski humanitarnej 

35    Papież Franciszek przeciwko wyświęcaniu żonatych mężczyzn  

34    USA - Bernie Sanders wygrał w New Hampshire  

33    Sąd w Moskwie ukarał Facebook karą w wysokości 4 mln rubli 

31    Na Antarktydzie zarejestrowano najwyższą temperaturę 20,75  
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30    Koronawirus: Dlaczego dwaj reporterzy w Wuhan zniknęli  

28    Koronawirus: Pierwsza śmiertelna ofiara w Europie  

26    Smartfony izraelskich żołnierzy  zostały zhakowane  

20    Koronawirus: Jak mapa została opublikowana w serwisach  

15    Wybory w USA 2020: B. Sanders „ostrzegł Rosję przed pomocą”  

10    Koronawirus: Nowe przypadki zarażonych osób w pn. Włoszech 

22 luty (sobota)  – 29 luty (piątek) 2020 

29.II 

Koronawirus: Francja wprowadziła zakaz na organizowanie dużych spotkań w 

obiektach zamkniętych aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa 

 

Jedna z dwóch osób zarażonych wirusem Covid-19, które zmarły we Francji 

była nauczycielem 

 

Francja wprowadziła zakaz na organizowanie spotkań w obiektach zamkniętych 

dla więcej niż 5000 ludzi, jako działanie zmierzające ku opanowaniu 

epidemii wirusa w kraju 
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Działania podjęte podczas spotkania gabinetu również objeły odwołanie 

półmaratonu  w Paryżu, który miał się odbyć w niedzielę. 

W najbardziej dotkniętym obszarem na północy Francji wszystkie publiczne 

spotkania również zostały odwołane. Całkowita liczba przypadków we Francji 

wzrosła w sobotę do 100. Dwóch pacjentów zmarło. 

źródło: BBC   

https://www.bbc.com/news/world-europe-51690657 

  

 

 

 

Wojna w Syrii: Turcja poinformowała, że tysiące emigrantów przekroczyły 

granice z Turcją aby udać się do Europy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51687160 

 

 

 

Konflikt w Afganistanie: USA i Talibowie podpisali porozumienie, aby 

zakończyć 18 letnią wojnę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51689443 

 

 

28.II 

Wojna w Syrii: Ogłoszono alarm po tym kiedy w ataku w mieści Idlib zginęło 

33 tureckich żołnierzy  

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51690657
https://www.bbc.com/news/world-europe-51687160
https://www.bbc.com/news/world-asia-51689443
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Poinformowano o nowych atakach z powietrza w piątek w mieście Saraqeb 

 

Co najmniej 33 tureckich żołnierzy zginęło podczas ataku rządowych 

oddziałów syryjskich w ataku na tereny znajdujące się w rękach siły 

opozycyjnych - to najpoważniejszy z przykładów eskalacji konfliktu 

 

Turcja, która wspiera opozycję informuje, że zaatakowała w odpowiedzi 200 

celów rządowych i „zneutralizowała" 309 żołnierzy. 

 

Rosja, która jest kluczowym sprzymierzeńcem Syrii poinformowała, że siły 

tureckie zostały zaatakowane w mieście Idlib przez siły syryjskie, kiedy te 

walczyły z bojownikami dżihadu. 

Unia Europejska ostrzegła, ze może dojść do dalszej eskalacji kryzysu.     

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51667717 

  

 

 

R. Erdogan i W. Putin umówili się co do spotkania aby omówić sprawy miasta  

Idlib 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51667717
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źródło: IZ 

https://iz.ru/981319/2020-02-28/erdogan-i-putin-soglasilis-na-vstrechu-

dlia-obsuzhdeniia-idliba 

 

 

 

Światowa Organizacja Zdrowia ogłasza „największy alarm" w związku z 

koronawirusem 

źróło:BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-51669434 

  

 

 

 

Teleskopy odkryły „największą eksplozję od czasów Wielkiego Wybuchu" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-51669384 

  

 

 

10 filmów do obejrzenia w marcu 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20200227-ten-films-to-watch-this-march 

  

 

27.II 

Zwolennicy kampanii przeciwko planowanemu rozwojowi lotnika Heathrow 

zwyciężyli 

https://iz.ru/981319/2020-02-28/erdogan-i-putin-soglasilis-na-vstrechu-dlia-obsuzhdeniia-idliba
https://iz.ru/981319/2020-02-28/erdogan-i-putin-soglasilis-na-vstrechu-dlia-obsuzhdeniia-idliba
https://www.bbc.com/news/live/world-51669434
https://www.bbc.com/news/science-environment-51669384
http://www.bbc.com/culture/story/20200227-ten-films-to-watch-this-march
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Nie dla trzeciego pasu startowego 

 

Kontrowersyjne plany budowy trzeciego pasa na Heathrow Airport zostały 

zarzucone po decyzji sądu apelacyjnego 

 

Decyzja rządu dotycząca rozbudowy lotniska była bezprawna ponieważ nie 

uwzględniono w niej kwestii klimatycznych zdecydował sąd apelacyjny 

 

Heathrow poinformował, że będzie kwestionował decyzję, ale rząd zdecydował, 

że nie będzie apelacji. Zdaniem sądu w przyszłości trzeci pas może powstać 

o ile Wielka Brytania spełni wymogi nakładane przez porozumienie 

klimatyczne  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-51658693 

  

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/business-51658693
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Rozmowy post Brexit: Wilka Brytania jest zdecydowana na wycofanie się w 

czerwcu jeśli nie dojdzie do postępu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-51650961 

  

 

 

 

A. Łukaszenkę poinformowano o konieczności Białorusi do integrowania z 

Rosją 

źródło: IZ 

https://iz.ru/980847/2020-02-27/lukashenko-zaiavil-o-prinuzhdenii-

belorussii-k-integratcii-s-rossiei 

   

 

 

26.II 

INDIE - Dlaczego zamieszki w Gujarat  były echem przemocy w Delhi 

 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-51650961
https://iz.ru/980847/2020-02-27/lukashenko-zaiavil-o-prinuzhdenii-belorussii-k-integratcii-s-rossiei
https://iz.ru/980847/2020-02-27/lukashenko-zaiavil-o-prinuzhdenii-belorussii-k-integratcii-s-rossiei
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Skutki trzech dni niepokojów w Delhi 

Religijny wybuch przemocy, który ogarnął Delhi od weekendu jest najbardziej 

gwałtownym od dekad 

To co rozpoczęło się od małych starć zwolenników i przeciwników 

kontrowersyjnego prawa o obywatelstwie szybko miało swoją eskalację w 

postaci gwałtownych starć o podłożu religijnym pomiędzy ludności hinduska a 

muzułmańską, które z przedmieść przeniosły się do stolicy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-51641516 

  

 

 

Koronawirus teraz rozprzestrzenia się szybciej poza Chinami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-51628990 

  

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-51641516
https://www.bbc.com/news/live/world-51628990
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R. Erdogan obiecał wyprzeć wojsko syryjskie z miasta Idlib 

źródło: IZ 

https://iz.ru/980400/2020-02-26/erdogan-poobeshchal-vytesnit-siriiskuiu-

armiiu-v-idlibe 

  

 

 

Amerykański styl wychowania dzieci w Europie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/worklife/article/20200225-the-parenting-style-sweeping-

europe 

 

 

25.II 

NIEMCY - Atak w Volkmarsen: Prawie 60 osób rannych po tym jak samochód 

wjechał w tłum 

 

Policja potwierdziła, że 52 osoby zostały ranne a wśród nich 18 dzieci 

 

https://iz.ru/980400/2020-02-26/erdogan-poobeshchal-vytesnit-siriiskuiu-armiiu-v-idlibe
https://iz.ru/980400/2020-02-26/erdogan-poobeshchal-vytesnit-siriiskuiu-armiiu-v-idlibe
https://www.bbc.com/worklife/article/20200225-the-parenting-style-sweeping-europe
https://www.bbc.com/worklife/article/20200225-the-parenting-style-sweeping-europe
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Liczba osób rannych po tym jak samochód wjechał w tłum w mieście w 

zachodnich Niemczech wzrosła do prawie 60 poinformowała policja 

 

Osiemnaście rannych w poniedziałkowym incydencie to dzieci. 35 osób 

pozostaje w szpitalu. 

29-letni mieszkaniec  Maurice P został aresztowany pod zarzutem zabójstwa w 

mieście Volkmarsen. Motyw ataku wciąż jest nieznany. We wtorek policja 

zaprzeczyła, że mężczyzna był pijany 

 źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51626844 

  

 

 

 

 

Koronawirus: Hotel na Teneryfia z przebywającymi w środku setkami gości 

został zamknięty 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51627597 

  

 

 

Koronawirus: Nowe przypadki zarażonych osób w północnych Włoszech 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51628084 

  

 

 

Umarł były prezydent Egiptu Hosni Mubarak 

źródło: IZ 

https://iz.ru/979941/2020-02-25/umer-eks-prezident-egipta-khosni-mubarak 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51626844
https://www.bbc.com/news/world-europe-51627597
https://www.bbc.com/news/world-europe-51628084
https://iz.ru/979941/2020-02-25/umer-eks-prezident-egipta-khosni-mubarak
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Koronawirus: Trwa wyścig, aby znaleźć źródło zakażenia, którym 

prawdopodobnie było dzikie zwierzę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-51496830 

 

 

24.II 

Koronawirus: Świat powinien przygotować się na pandemię informuje Światowa 

Organizacja Zdrowia (WHO) 

 

 

Liczba zarażonych poza Chinami wzrosła 

https://www.bbc.com/news/science-environment-51496830
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WHO poinformowała, że świat powinien zrobić więcej aby przygotować się na 

możliwość wystąpienia pandemii 

Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest za wcześnie aby ogłosić wybuch 

pandemii ale kraje powinny "być na nią przygotowane". O zjawisku pandemii 

mówimy wtedy kiedy choroba łatwo się rozprzestrzenia z jednaj osoby na 

drugą w wielu częściach świata.  Jest obawa w związku z wystąpieniem 

większej ilości infekcji, która powoduje wystąpienie  tzw. Covid-19 

(infekcja związanej z niewydolnością oddechową) w Korei Południowej, 

Włoszech i Iranie. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-51611422 

 

 

 

 

 

Wojsko Izraela zarejestrowało wystrzelenie 14 rakiet ze strefy Gazy w 

kierunku jego terytorium 

źródło: IZ 

https://iz.ru/979638/2020-02-24/armiia-izrailia-zafiksirovala-pusk-14-

raket-iz-sektora-gaza 

 

 

Hunters (seria przedstawiająca polowanie na nazistów): Ugrupowanie 

żydowskie krytykują Amazon za produkcję filmową przedstawiającą fikcyjny 

obraz Holocaustu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51606389 

 

 

 

Burza piaskowa znad Sahary dotarła na Wyspy Kanaryjskie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51608779 

https://www.bbc.com/news/world-51611422
https://iz.ru/979638/2020-02-24/armiia-izrailia-zafiksirovala-pusk-14-raket-iz-sektora-gaza
https://iz.ru/979638/2020-02-24/armiia-izrailia-zafiksirovala-pusk-14-raket-iz-sektora-gaza
https://www.bbc.com/news/world-europe-51606389
https://www.bbc.com/news/world-europe-51608779
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23.II 

Koronawirus: Odwołano karnawał w Wenecji 
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Miasta w północnych Włoszech poddane kwarantannie 

 

Władze włoskie odwołały karnawał wenecki po tym jak podejmują wysiłki aby 

opanować najgorszą epidemię koronawirusa w Europie 

Władze w regionie Veneto poinformowały, że karnawał się zakończy w 

niedzielę dwa dni wcześniej niż zaplanowano. W Włoszech jak dotąd doszło do 

największej liczby infekcji koronawirusa w Europie - 152 przypadki. Trzy 

osoby zmarły. 

źródło: BBC 
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https://www.bbc.com/news/world-europe-51602007 

 

 

 

USA - Spotkanie przedwyborcze w Newadzie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51601479 

 

 

 

Siły floty czarnomorskiej Rosji zaczęły podążać za amerykańskim 

niszczycielem rakietowym  Ross  który wpłynął na akwen Morza Czarnego 

źródło: IZ 

https://iz.ru/979496/2020-02-23/vmf-rossii-nachali-slezhenie-za-zashedshim-

v-chernom-more-esmintcem-ssha 

 

 

"Mad" Mike Hughes zginął po rozbiciu się jego własnej rakiety 

źródłO: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51602655 

 

 

22.II 

Wybory w USA 2020: B. Sanders „ostrzegł Rosję przed pomocą w jego kampanii" 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51602007
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51601479
https://iz.ru/979496/2020-02-23/vmf-rossii-nachali-slezhenie-za-zashedshim-v-chernom-more-esmintcem-ssha
https://iz.ru/979496/2020-02-23/vmf-rossii-nachali-slezhenie-za-zashedshim-v-chernom-more-esmintcem-ssha
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51602655
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Bernie Senders ostrzegł Rosję, aby ta „trzymała się z daleka od 

amerykańskich wyborów" 

 

Kandydat Demokratów w wyborach prezydenckich Bernie Sanders potępił Rosję 

za zgłoszone próby pomocy z ich strony w jego kampanii, ostrzegając, aby 

„trzymała się z daleka". 

B. Sanders powiedział w piątek że władze USA poinformowały go w ubiegłym 

miesiącu o próbach Rosji aby pomóc w jego kampanii. Przemawiając w 

Bakersfield w Kalifornii B. Sanders powiedział, że nie jest jasne jakie 

Rosja podjęła działania. Ale jako senator Vermont poinformował o swoim 

wielki sprzeciwie wobec takiego działania. Potępił prezydenta Rosji 

nazywając go „autokratycznym bandytą", którego rząd „wykorzystał propagandę 

w internecie aby doprowadzić do podziałów w naszym kraju" 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51582025  

 

 

 

USA - W Kalifornii na zamieszkanym osiedlu pojawił się dziki niedźwiedź  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-51597065/wild-bear-roams-

streets-of-california-neighbourhood 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51582025
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-51597065/wild-bear-roams-streets-of-california-neighbourhood
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-51597065/wild-bear-roams-streets-of-california-neighbourhood
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Siły obrony przeciwlotniczej Syrii poinformowały, że będą zestrzeliwać 

wszystkie obiekty, które naruszyła granicę 

źródło: IZ 

https://iz.ru/979317/2020-02-22/pvo-sirii-budut-sbivat-liubye-narushivshie-

granitcu-vozdushnye-sredstva 

 

 

15 luty (sobota)  – 21 luty (piątek) 2020 

21.II 

Koronawirus: W Korei Południowej podjęto „wyjątkowe kroki" kiedy wzrosła 

liczba infekcji 

 

Korea Południowa próbuje z dużym wysiłkiem powstrzymać rozprzestrzenianie 

sie wirusa 

 

Południowa Korea podjęła działania aby powstrzymać rozprzestrzenianie się 

śmiertelnego, nowego wirusa kiedy liczba infekcji znacznie wzrosła  

https://iz.ru/979317/2020-02-22/pvo-sirii-budut-sbivat-liubye-narushivshie-granitcu-vozdushnye-sredstva
https://iz.ru/979317/2020-02-22/pvo-sirii-budut-sbivat-liubye-narushivshie-granitcu-vozdushnye-sredstva
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Premier Chung Sye-kyun  poinformował, że sprawa jest pilna kiedy na drugi 

dzień zanotowano 100 nowych przypadków infekcji. Wirus również pojawił się 

w Iranie gdzie poinformowano o dwóch nowych przypadków śmierci przy 13 

nowych infekcjach co w sumie daje cztery. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51582186 

  

 

 

 

Przypadek powtórnego zarażenia koronawirusem w Chinach 

źródło: IZ 

https://iz.ru/978978/2020-02-21/sluchai-povtornogo-zarazheniia-

koronavirusom-zafiksirovan-v-kitae 

 

Wojna w Afganistanie: USA i afgańscy Talibowie zainicjowali częściowe 

zawieszenie broni 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51584126 

  

 

 

 

Prezydent R. Erdogan nazwał sytuacje w Idlibie wojną 

źródło: IZ 

https://iz.ru/978971/2020-02-21/erdogan-nazval-proiskhodiashchee-v-idlibe-

voinoi 

  

 

 

Chirurg, który źle wykonywał operację w Szkocji pracuje w Libii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51582186
https://iz.ru/978978/2020-02-21/sluchai-povtornogo-zarazheniia-koronavirusom-zafiksirovan-v-kitae
https://iz.ru/978978/2020-02-21/sluchai-povtornogo-zarazheniia-koronavirusom-zafiksirovan-v-kitae
https://www.bbc.com/news/world-asia-51584126
https://iz.ru/978971/2020-02-21/erdogan-nazval-proiskhodiashchee-v-idlibe-voinoi
https://iz.ru/978971/2020-02-21/erdogan-nazval-proiskhodiashchee-v-idlibe-voinoi
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https://www.bbc.com/news/uk-scotland-51571465 

 

 

20.II 

Strzelanina w Niemczech – „Skrajnie prawicowy ekstremista" dokonał ataków w 

barach 

 

Podejrzany został zidentyfikowany przez lokalne media jako Tobias R. 

 

Podejrzany skrajnie prawicowy ekstremista zabił co najmniej dziewięć osób 

podczas ataku na dwa bary w mieście w zachodnich Niemczech - poinformowały 

władze 

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że wiele wskazuje na to, że 

atakujący w mieście Hanau dział z przyczyn rasistowskich. Federalni śledczy 

traktują wydarzenie jako akt terroryzmu. Turcja poinformowała, że co 

najmniej pięć ofiar było narodowości tureckiej. $3-letni podejrzany zabił 

się informuje policja. Został znaleziony martwy w swoim domu wraz z ciałem 

swojej matki. Lokalne media zidentyfikowały podejrzanego jako Tobias R. 

obywatela Niemiec. Tabloid Bild podał informację, że miał zezwolenie na 

posiadanie broni i ta wraz z magazynkami zostały znalezione w jego 

samochodzie.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51567971 

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-51571465
https://www.bbc.com/news/world-europe-51567971
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Koronawirus: Na statku wycieczkowym Diamond Princess gdzie zastosowano 

kwarantannę zmarło dwóch pasażerów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51568496 

 

 

 

USA - debata Demokratów - milioner Michael Bloomberg atakowany z każdej 

strony 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51549847 

 

 

 

Australijska policja potwierdziła autentyczność dokumentów w sprawie MH17 

źródło: IZ  

https://iz.ru/978405/2020-02-20/avstraliiskaia-politciia-podtverdila-

podlinnost-dokumentov-po-delu-mh17 

 

 

19.II 

Koronawirus: Jak fałszywa mapa została opublikowana w serwisach światowych 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51568496
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51549847
https://iz.ru/978405/2020-02-20/avstraliiskaia-politciia-podtverdila-podlinnost-dokumentov-po-delu-mh17
https://iz.ru/978405/2020-02-20/avstraliiskaia-politciia-podtverdila-podlinnost-dokumentov-po-delu-mh17
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Fałszywa mapa pokazuje, że żaden kraj nie jest bezpieczny przed 

koronawirusem 

 

Podczas gdy naukowcy ciężko praują nad tym aby zapanować nad epidemią 

fałszywe informacje na temat globalnego rozprzestrzeniania się wirusa płyną 

przez internet 

 

Oto jak stara sprzed 10 lat mapa pokazująca sieć globalnych połączeń 

lotniczych została niewłaściwie wykorzystana na świecie, produkując takie 

nagłówki jak: "Nowa mapa pokazuje, że żaden kraj nie uchroni się przed 

mackami koronoawirusa" i "Przerażający obraz na mapie wskazuje jak tysiące 

podróżnych z Wuhan mogą przenieść wirusa do 400 miast na świecie". 

Mapa został wykorzystana przez kilka agencji informacyjnych w Australii. 

Posłużyli się nią również wydawcy The Sun, Daily Mail oraz Metro. Część 
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agencji usunęło ją z artykułów online. Ale jej wersja wciąż jest widoczna w 

innych agencjach informacyjnych w kilku językach w tym: arabskim, 

rosyjskim, polskim i wietnamskim  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-51504512 

 

 

Koronawirus: Japonia poddana krytyce gdy pasażerowie opuszczają statek 

wycieczkowy Diamond Princess 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51555420 

 

 

 

 

Gospodarka Chin: Dlaczego ma ona znaczenie dla ciebie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/business-51551992/china-economy-why-it-matters-

to-you 

 

 

 

Naukowcy wypowiedzieli się na temat o pożytku ze „szkodliwych" ziemniaków"  

źródło: IZ 

https://iz.ru/978056/2020-02-19/uchenye-rasskazali-o-polze-vrednogo-

kartofelia 

 

 

18.II 

Skauci amerykańscy wnieśli  sprawę do sądu na skutek pozwów o nadużycia 

seksualne w ich szeregach 

https://www.bbc.com/news/world-51504512
https://www.bbc.com/news/world-asia-51555420
https://www.bbc.com/news/av/business-51551992/china-economy-why-it-matters-to-you
https://www.bbc.com/news/av/business-51551992/china-economy-why-it-matters-to-you
https://iz.ru/978056/2020-02-19/uchenye-rasskazali-o-polze-vrednogo-kartofelia
https://iz.ru/978056/2020-02-19/uchenye-rasskazali-o-polze-vrednogo-kartofelia
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Do organizacji skautowej (Boy Scouts of America - BSA) należy ponad dwa 

miliony członków 

 

 

Organizacja „The Boy Scouts of America”  wniosła sprawę do sądu w celu 

ochrony przed bankructwem w wyniku działania, które umożliwi organizacji 

stworzenie funduszu, który zrekompensuje pozwy osób oskarżających o 

nadużycia seksualne 

 

Działanie poprzedziło złożenie wielu pozwów przeciwko członkom organizacji, 

którzy są oskarżani o nadużycia seksualne - chodzi o setki spraw. Na skutek 

tego działania pozwy cywilne przeciwko organizacji zostały wstrzymane. Do 

organizacji zgłasz się coraz mniej członków.  

 

„BSA głęboko jest zatroskana wszystkimi przypadkami nadużycia i szczerze 

przeprasza każdego, kto został ofiarą podczas przynależności do 

organizacji. Jesteśmy oburzeni, że były przypadki, kiedy niektóre osoby 

wykorzystały nasze działania aby krzywdzić niewinne dzieci” - wyraził swoje 

zdanie w oświadczeniu naczelny szef organizacji Roger Mosby.    

źródło: BBC 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51542401 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51542401
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Koronawirus: Największe badania sugerują, że najbardziej narażeni na wirusa 

są ludzi chorzy oraz w podeszłym wieku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51540981 

 

 

 

 

ROSJA: Szef ŁRN zaprzeczył oświadczeniom na temat natarcia w Donbasie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/977537/2020-02-18/glava-lnr-oproverg-zaiavleniia-o-

nastuplenii-opolchentcev-v-donbasse 

 

 

 

Prosty błąd matematyczny, który prowadzi do bankructwa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/worklife/article/20200217-the-simple-maths-error-that-

can-lead-to-bankruptcy 

 

 

17.II 

Koronawirus: Amerykańscy pasażerowie statku wycieczkowego wrócili do kraju 

aby kontynuować kwarantannę 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51540981
https://iz.ru/977537/2020-02-18/glava-lnr-oproverg-zaiavleniia-o-nastuplenii-opolchentcev-v-donbasse
https://iz.ru/977537/2020-02-18/glava-lnr-oproverg-zaiavleniia-o-nastuplenii-opolchentcev-v-donbasse
https://www.bbc.com/worklife/article/20200217-the-simple-maths-error-that-can-lead-to-bankruptcy
https://www.bbc.com/worklife/article/20200217-the-simple-maths-error-that-can-lead-to-bankruptcy
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Jak dotąd w Chinach zarejestrowano ponad 70 000 przypadków koronawirusa 

 

Dwa samoloty z setkami pasażerów amerykańskich z opanowanego przez 

koronawirus statku wycieczkowego w Japonii przybyły do Stanów Zjednoczonych 

 

Jeden z samolotów wylądował w amerykańskiej bazie Air Force w Kalifornii a 

drugi w Teksasie. Pasażerowie pozostaną w izolacji w ośrodkach wojskowych 

prze 14 dni. Na pokładzie statku Diamond Princess było około 400 

Amerykanów. statek z około 3700 pasażerami oraz załogą był poddany 

kwarantannie od 3 lutego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51524460 

  

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51524460
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ROSJA: S. Ławrow poinformował o zamiarach USA rozmieszczenia rakiet 

krótkiego i średniego zasięgu  w Europie i Azję 

źródło: IZ 

https://iz.ru/977081/2020-02-17/lavrov-zaiavil-o-namereniiakh-ssha-

razmestit-rsmd-v-evrope-i-azii 

 

 

 

Smartfony kilkudziesięciu izraelskich żołnierzy  zostały zhakowane przez 

Hamas 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51530311 

  

 

 

General Motors poinformował, że kończy produkcję marki samochodowej Holden 

w Australii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-51499775 

  

 

 

Aktorzy z filmu Queen of Katwe złożyły hołd aktorce Nikita Pearl Waligwa, 

która zmarła w wieku 15 lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-51528522 

 

 

16.II 

Sztorm Denis: Przypadki powodzi w południowej Walii i Herefordshire 

 

https://iz.ru/977081/2020-02-17/lavrov-zaiavil-o-namereniiakh-ssha-razmestit-rsmd-v-evrope-i-azii
https://iz.ru/977081/2020-02-17/lavrov-zaiavil-o-namereniiakh-ssha-razmestit-rsmd-v-evrope-i-azii
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51530311
https://www.bbc.com/news/business-51499775
https://www.bbc.com/news/world-africa-51528522
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Widok z powietrza na walijskie miasto Crickhowell, który pokazuje zasięg 

powodzi  

 

Policja z Południowej Walii zmagała się z wieloma przypadkami obsunięcia 

ziemi oraz powodziami - w niektórych przypadkach mieszkańcy zostali 

uwięzieni 

 

Zostały zalane domy, natomiast policja w Worcestershire poszukuje osoby, 

która być może wpadła do rzeki Teme. 

Ponadto wydano ponad 700 ostrzeżeń o powodziach. Obecnie jest osiem 

poważnych ostrzeżeń o powodziach na terenie Wielkiej Brytanii 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/uk-51519635 

 

 

 

Pogrzeby gdzie kompostuje się zwłoki ludzkie „lepsze dla środowiska" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-51389084 

https://www.bbc.com/news/uk-51519635
https://www.bbc.com/news/science-environment-51389084
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Zimne brzegi: jak dzisiaj żyje Spitsbergen 

źródła: IZ 

https://iz.ru/975847/gallery/shpitcbergen#show-photo2=0 

 

 

15.II 

Koronawirus: Pierwsza śmiertelna ofiara w Europie 

 

We Francji zarejestrowano 11 przypadków zarażenia się koronawirusem 

 

We Francji zmarł zarażony koronawirusem turysta z Chin 

 

Był to 80-letni mężczyzna z chińskiej prowincji Hubei poinformował minister 

zdrowia we Francji Agnès Buzyn. Chory przybył do Francji 16 stycznia i 

https://iz.ru/975847/gallery/shpitcbergen#show-photo2=0
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został poddany kwarantannie w szpitalu w Paryżu. Do tej pory poza Chinami 

zmarły trzy osoby w Hong Kongu, na Filipinach i w Japonii  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51514837 

 

 

 

 

 

Wojna w Jemenie: Rozbił się samolot należący do koalicji kierowanej przez 

Arabię Saudyjską 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/51515682 

 

 

 

 

Minister Energetyki USA - Dan Brouillette ocenił perspektywy budowy 

gazociągu „Nord Stream 2" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/976646/2020-02-15/glava-minenergo-ssha-otcenil-perspektivy-

severnogo-potoka-2 

 

 

Spór w sprawie Huawei: Posłowie z Australii odwołali podróż do Wielkiej 

Brytanii w związku z napięciami dotyczącymi budy sieci G5 przez chińską 

firmę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-51513886 

 

8 luty (sobota)  – 14 luty (piątek) 2020 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51514837
https://www.bbc.com/news/51515682
https://iz.ru/976646/2020-02-15/glava-minenergo-ssha-otcenil-perspektivy-severnogo-potoka-2
https://iz.ru/976646/2020-02-15/glava-minenergo-ssha-otcenil-perspektivy-severnogo-potoka-2
https://www.bbc.com/news/world-australia-51513886
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14.II 

 

Koronawirus: Dlaczego dwaj reporterzy w Wuhan zniknęli 

 

 

Chińskie władze bardzo silnie kontrolują wypływanie jakichkolwiek relacji 

dotyczącej epidemii na zewnątrz 

 

Obaj są lokalnymi dziennikarzami, którzy chcieli opowiedzieć „prawdę" o tym 

co się dzieje w Wuhan - epicentrum wybuchu epidemii koronawirusa w Chinach 

Wysłali filmy wideo online zdjęcia oraz umieścili dramatyczne historie 

opisujące miasto poddane kwarantannie , które de facto zostało odcięte od 

reszty kraju. 

Teraz nie wiadomo gdzie się znajdują. 

Fang Bin i Chen Qiushi byli zdeterminowani aby pokazać obraz kryzysu w 

Wuhan stolicy prowincji Hubei oraz przesyłając informacje w świat. Obecnie 

ich konta umilkły a ci którzy ich czytali i obserwowali obawiają się, że 

obj dziennikarze zniknęli na dobre. 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51486106 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51486106
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Koronawirus: Władze Chin przedstawiły dane na temat pracowników służb 

medycznych, którzy zostali zarażeni wirusem przy istniejących obawach o 

braku wyposażenia ochronnego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51501005 

 

WIELKA BRYTANIA: Przebudowa rządu - B. Johnson wybiera władzę ponad 

personelem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-51498397 

 

 

 

ROSJA: W. Putin i W. Zielenskij omówili przygotowywanie do spotkania na 

szczycie  „normandzkiej czwórki" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/976276/2020-02-14/putin-i-zelenskii-obsudili-podgotovku-k-

sammitu-normandskoi-chetverki 

 

 

 

Na Antarktydzie zarejestrowano najwyższą jak do tej pory temperaturę 20,75 

stopni Celsjusz 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-51500692 

 

 

 

13.II 

Koronawirus: Gwałtowny wzrost w ilości zgonów oraz osób zarażonych w Hubei 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51501005
https://www.bbc.com/news/uk-politics-51498397
https://iz.ru/976276/2020-02-14/putin-i-zelenskii-obsudili-podgotovku-k-sammitu-normandskoi-chetverki
https://iz.ru/976276/2020-02-14/putin-i-zelenskii-obsudili-podgotovku-k-sammitu-normandskoi-chetverki
https://www.bbc.com/news/world-51500692
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Światowa Organizacja Zdrowie poinformowała, że szczepionka zostanie 

stworzona ale zajmie to czas 

 

W środę zmarło 242 osoby w chińskiej prowincji Hubei, to jak dotąd 

najgorszy dzień od momentu wybuchu epidemii 

 

Również w tym dniu wzrosła liczba przypadków zachorowań, które sięgnęła 14 

840 osób 

W Hubei ponownie zdefiniowano sposób w jaki diagnozuje się ludzi, którzy są 

wliczani do grupy zarażonych. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51482994 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51482994
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Koronawirus: „Parias" - statek wycieczkowy po tym jak odmówiono my 

przybicia do 5 portów ostateczni przypłynął do Kambodży 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-51484625 

 

 

 

 

 

WIELKA BRYTANIA - Reakcja na rezygnację ministra finansów po przebudowie 

rządu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/uk-politics-51487171 

 

 

 

ROSJA: Sąd w Moskwie ukarał Facebook karą w wysokości 4 milionów rubli 

źródło: IZ 

https://iz.ru/975789/2020-02-13/sud-v-moskve-oshtrafoval-facebook-na-4-mln-

rublei 

 

 

 

Natalie Portman odpowiada Rose McGowan na słowa krytyki 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-51487161 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51484625
https://www.bbc.com/news/live/uk-politics-51487171
https://iz.ru/975789/2020-02-13/sud-v-moskve-oshtrafoval-facebook-na-4-mln-rublei
https://iz.ru/975789/2020-02-13/sud-v-moskve-oshtrafoval-facebook-na-4-mln-rublei
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-51487161
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Dlaczego dieta wegan nie zawsze jest zielona 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/future/article/20200211-why-the-vegan-diet-is-not-

always-green 

 

 

 

12.II 

 

USA - Bernie Sanders wygrał w New Hampshire przed Pete Buttigieg 

 

 

B. Sanderes na pierwszy miejscu po głosowaniu w New Hampshire 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/future/article/20200211-why-the-vegan-diet-is-not-always-green
https://www.bbc.com/future/article/20200211-why-the-vegan-diet-is-not-always-green
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Bernie Sanders wygrał głosowanie pośród innych kandydatów z Partii 

Demokratycznej w New Hampshire, były wiceprezydent Joe Baiden na piatym 

miejscu 

 

Lewicowy senator odniósł zwycięstwo nad centrowym, byłym burmistrzem Pete 

Buttigieg, który zaoferował inną wizję dla Demokratów w wyścigu na urząd 

prezydenta USA. 

B. Sanders zapowiedział noc, która stanie się „początkiem końca: D. Trumpa. 

Sukces w New Hampshire jak w stanie Iowa daje mu dużą przewagę nad 

rywalami. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51470088 

 

 

 

Koronawirus: W Singapurze ewakuowano bank po tym jak jeden z jego 

pracowników zachorował 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-51470363 

 

 

 

W NATO oświadczono o zamiarze uniknięcia wyścigu zbrojeń z Rosją 

źródło: IZ 

https://iz.ru/975329/2020-02-12/v-nato-zaiavili-o-namerenii-izbezhat-gonki-

vooruzhenii-s-rossiei 

  

 

 

Papież Franciszek przeciwko wyświęcaniu na księży żonatych mężczyzn w 

Amazonii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-51474009 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51470088
https://www.bbc.com/news/world-asia-51470363
https://iz.ru/975329/2020-02-12/v-nato-zaiavili-o-namerenii-izbezhat-gonki-vooruzhenii-s-rossiei
https://iz.ru/975329/2020-02-12/v-nato-zaiavili-o-namerenii-izbezhat-gonki-vooruzhenii-s-rossiei
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-51474009
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11.II 

JEMEN: Świat wobec największej klęski humanitarnej 

 

 

Życie milionów Jemeńczyków zależy od pomocy humanitarnej 

 

Przetrwanie milionów Jemeńczyków zależy od pomocy świata 

Głowni darczyńcy oraz największe światowe agencje zajmujące się pomocą 

humanitarną spotkają się w Brukseli w czwartek aby wspólnie podjąć 

działania naprzeciw działaniom Houti, którzy zajęli znaczne tereny w 

północnym Jemenie. Zależy od tego życie milionów Jemeńczyków. Zgodnie z 

ostatnim raportem w sprawie Jemenu, którym dysponuje Rada Bezpieczeństwa 

ONZ 6,7 miliona Jemeńczyków potrzebuje pomocy. Trwają obecnie dyskusje z 

przedstawicielami Houthi aby znaleźć wspólne rozwiązanie  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51445539 

 

 

MSZ Syrii potępił działania Turcji w mieście Idlib 

źródło: IZ 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51445539
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https://iz.ru/974799/2020-02-11/mid-sirii-osudil-deistviia-turtcii-v-idlibe 

 

 

 

Koronawirus w Chinach: Kiedy liczba ofiar śmiertelnych osiągnęła 1000 osób 

część przedstawicieli najwyższych władz zostało zdymisjonowanych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51453848 

 

 

 

 

Wybory powszechne w Irlandii: Kto będzie kolejnym premierem? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-51448739 

 

 

 

 

Wzrost przypadków obrażeń mózgu tzw. traumatic brain injuries (TBI) pośród 

żołnierzy amerykańskich po ataku rakietowym Iranu na ich bazę w Iraku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51453829 

 

 

10.II 

OSCARY 2020: Najlpszym filmem i zwycięzcą został południowo koreański film 

pt. „Parasite" 

 

https://iz.ru/974799/2020-02-11/mid-sirii-osudil-deistviia-turtcii-v-idlibe
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51453848
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-51448739
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51453829
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Bong Joon-ho został nagrodzony za najlepszy oryginalny scenariusz oraz za 

wyreżyserowanie najlepszego filmu - Parasite 

 

„Parasite" z Korei Południowej został uznany za najlepszy film w 

tegorocznej edycji Oscarów i został wybrany jako najlepszy obraz w 

kategorii filmów nie anglojęzycznych. 

 

Rene Zellweger została uznana za najlepszą aktorkę w filmie pt. „Judy” a 

Joaquin Phoenix  wygrał w kategorii najlepszy aktor w filmie pt. "Joker". 

 

Brad Pitt i Laura Dern  otrzymali Oscary za role drugoplanowe za swoje role 

odpowiednio w filmie „Once Upon A Time in Hollywood" i "Marriage Story". 

Film „Parasite" zdobył cztery nagrody a film pt. "1917" w reżyserii Sama 

Mendesa trzy. 

 

Filmy, które zdobyły najwięcej nagród:  

 

Parasite - 4 

1917 - 3 

Ford vs Ferrari - 2 

Joker - 2 

Once Upon A Time in Hollywood - 2 
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-51440241 

 

 

 

 

 

CHINY: W wyniku zarażenia koronawirusem w ciągu jednego dnia zmarło 97 osób 

- ale liczba nowych infekcji stabilizuje się 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51439450 

 

 

 

Szef Światowej Organizacji Zdrowia nazwał obecną sytuację z koronawirusem 

wierzchołkiem góry lodowej 

źródło: IZ 

https://iz.ru/974362/2020-02-10/glava-voz-nazval-tekushchuiu-situatciiu-s-

koronavirusom-verkhushkoi-aisberga 

 

 

TURCJA - Ankara poinformowała o śmierci pięciu żołnierzy w  wyniku ostrzału 

wojsk syryjskich 

źródło: IZ 

https://iz.ru/974457/2020-02-10/ankara-soobshchila-o-gibeli-5-voennykh-pri-

obstrele-siriiskimi-voiskami 

 

 

 

Wybory powszechne w Irlandii: Sinn Fein świętuje uzyskanie najlepszego 

wyniku w historii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-51440241
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51439450
https://iz.ru/974362/2020-02-10/glava-voz-nazval-tekushchuiu-situatciiu-s-koronavirusom-verkhushkoi-aisberga
https://iz.ru/974362/2020-02-10/glava-voz-nazval-tekushchuiu-situatciiu-s-koronavirusom-verkhushkoi-aisberga
https://iz.ru/974457/2020-02-10/ankara-soobshchila-o-gibeli-5-voennykh-pri-obstrele-siriiskimi-voiskami
https://iz.ru/974457/2020-02-10/ankara-soobshchila-o-gibeli-5-voennykh-pri-obstrele-siriiskimi-voiskami
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https://www.bbc.com/news/world-europe-51441410 

 

 

9.II 

Strzelanina w Tajlandii: Żonierz Jakraphanth Thomma  w napadzie szału zabił 

21 osób 

 

 

Siły bezpieczeństwa ewakuują ludzi z kompleksu handlowego 

Żołnierz zabił 21 osób i zranił kilkadziesiąt innych w tajskim mieście 

Nakhon Ratchasima. Jakraphanth Thomma  w niedzielę zastrzelił dowódcę tuż 

przed kradzieżą broni z obozu wojskowego. Podejrzany kontynuował atak w 

centrum handlowym. Siły bezpieczeństwa uratowały setki osób poszukując 

napastnika, którego motyw pozostaje nieznany. Policja umieściła na koncie 

sprawcy list gończy informujący o jego poszukiwaniu. Facebook wyłączył jego 

konto.    

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51427301 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51441410
https://www.bbc.com/news/world-asia-51427301
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Sztorm Ciara w Wielkiej Brytanii: Porywy wiatru o prędkości 90 m/s 

przyniosły opady, które spowodowały powodzie  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-51425482 

 

 

 

 

 

Iran przy pomocy rakiety nośnej wystrzelił satelitę Zafar  

źródło: IZ 

https://iz.ru/974131/2020-02-09/iran-zapustil-sputnik-zafar 

 

 

 

8.II 

Koronawirus: Szef WHO ostrzega przeciwko „trollami i teoriami spiskowymi" 

 

https://www.bbc.com/news/uk-51425482
https://iz.ru/974131/2020-02-09/iran-zapustil-sputnik-zafar
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Do tej pory pond 34 000 ludzi zdiagnozowano jako zarażonych koronawirusem 

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła, że „trolle i teorie spiskowe" 

podkopują ich działania podjęte przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa 

 

Drektor generalny WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował 

reporterów, że dezinformacja uczyniła „heroiczną pracę naszych pracowników 

jeszcze trudniejszą". 

Ponad 34,800 osób zostało zarażonych koronawirusem na świecie w większości 

w Chinach. W Chinach zmarło 723 osoby i jedna za granicą na Filipinach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-51429400 

 

 

 

 

USA - D. Trump tłumaczy zwolnienie świadka Alexandra Vindmana, który 

zeznawał przeciwko niemu w procesie impeachmentu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51408704 

 

https://www.bbc.com/news/world-51429400
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51408704
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UGANDA: W wyniku porażenia piorunem zginęły cztery rzadkie goryle górskie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-51425617 

 

1 luty (sobota)  – 7 luty (piątek) 2020 

 

7.II 

 

Li Wenliang: Koronawirus zabił chińskiego lekarza sygnalistę 

 

 

Li Wenliang zaraził się wirusem podczas pracy w Wuhan Central Hospital 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-51425617
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Chiński lekarz, który jako pierwszy ostrzegał o śmiertelnej epidemii wirusa 

umarł, poinformował personel szpitala gdzie był leczony 

Ostrzegł on kolegów lekarzy 30 grudnia ale policja powiedział mu, aby 

przestał „fałszywie informować". 

Są sprzeczne informacje na temat jego śmierci ale People's Daily podał, że 

umarł o godzinie 02:59 w piątek (18:58 GMT w czwartek). 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51403795 

 

 

Li Wenliang: Śmierć lekarza wywołana koronawirusem wywołuje oburzenie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51409801 

 

 

 

 

 

Koronawirus: Kilkadziesiąt osób więcej zostało zarażonych wirusem na statku 

wobec, którego zastosowano kwarantannę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51409800 

 

 

ROSJA: W Soczi rozpoczęło się spotkanie W. Putina i A. Lukaszenki 

źródło; IZ 

https://iz.ru/973442/2020-02-07/v-sochi-nachalas-vstrecha-putina-i-

lukashenko 

 

 

 

Botswana przeprowadziła pierwszą aukcję  na zezwolenie polowania na słonie 

od zniesienia zakazu od poprzedniego roku 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51403795
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51409801
https://www.bbc.com/news/world-asia-51409800
https://iz.ru/973442/2020-02-07/v-sochi-nachalas-vstrecha-putina-i-lukashenko
https://iz.ru/973442/2020-02-07/v-sochi-nachalas-vstrecha-putina-i-lukashenko
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-51413420 

 

 

 

OSCARY 2020: Kto wygra a kto powinien zwyciężyć? 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20200206-oscars-2020-who-will-and-should-

win-predictions 

 

 

6.II 

D. Trump został uniewinniony w procesie impeachmentu przez Senat 

 

 

Losy impeachmentu od początku do końca 

 

Prezydent Donald Trump został uznany za niewinnego w procesie o impeachment 

kończąc próbę usunięcia go z urzędu, co w dużym stopniu podzieliło USA 

https://www.bbc.com/news/world-africa-51413420
http://www.bbc.com/culture/story/20200206-oscars-2020-who-will-and-should-win-predictions
http://www.bbc.com/culture/story/20200206-oscars-2020-who-will-and-should-win-predictions
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Senat, który w większości składa się z Republikanów głosował za 

uniewinnieniem w kwestii nadużycia władzy stosunkiem głosów 52 do 48 i w 

kwestii utrudniania pracy Kongresy stosunkiem głosów 53 do 47. 

 

Demokraci oskarżyli D. Trumpa w grudniu o wywieranie presji na Ukrainę aby 

oczernić potencjalnego kontrkandydata w wyborach na prezydenta. 

D. Trump jest pierwszym prezydentem, który po procesie impeachmentu będzie 

się starał o reelekcję.  

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51394383 

  

 

 

Proces impeachmentu D. Trumpa: Cztery punkty, które wyjaśniają dlaczego 

został uniewinniony 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51315310 

  

 

 

ROSJA: Na Kremlu skomentowano usprawiedliwienie D. Trumpa odnośnie 

impeachmentu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/972935/2020-02-06/v-kremle-prokommentirovali-opravdanie-

trampa-po-delu-ob-impichmente 

  

 

 

Koronawirus: Dziecko, które tuż po urodzeniu zostało zdiagnozowane jak 

zarażone wirusem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51395655 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51394383
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51315310
https://iz.ru/972935/2020-02-06/v-kremle-prokommentirovali-opravdanie-trampa-po-delu-ob-impichmente
https://iz.ru/972935/2020-02-06/v-kremle-prokommentirovali-opravdanie-trampa-po-delu-ob-impichmente
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51395655
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NIEMCY - AfD: Premier Turyngii poddał się do dymisji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51399445 

 

 

  

Sztab Generalny Białorusi zawczasu wiedział o konflikcie w Donbasie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/972920/2020-02-06/genshtab-belorussii-zaranee-znal-o-

vooruzhennom-konflikte-v-donbasse 

  

 

 

Kirk Douglas pozostanie w pamięci jako „niezapomniany" aktor oraz filmowa 

"ikona"  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-51398105 

 

 

5.II 

Koronawirus: Na statku wycieczkowym 10 pasażerów zarażonych wirusem 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51399445
https://iz.ru/972920/2020-02-06/genshtab-belorussii-zaranee-znal-o-vooruzhennom-konflikte-v-donbasse
https://iz.ru/972920/2020-02-06/genshtab-belorussii-zaranee-znal-o-vooruzhennom-konflikte-v-donbasse
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-51398105


 POLSKI PORTAL  1-29 luty  2020                                                                                                                                                 nr 2  (83)                                                                                                                                                        
48 
 

 

Ostatnie rejsy statków Diamond Princess i World Dream 

 

Co najmniej 10 osób na pokładzie statku wycieczkowego, który zacumował w 

japońskim porcie Yokohama przeszły pozytywne testy na obecność koronowirusa 

informują służby medyczne 

 

Prawie 300 z 3700 pasażerów na statku Diamond Princess poddano testom do 

tej pory. Liczba zarażonych może wzrosnąć. Testy rozpoczęto po tym jak 80-

cio letni obywatel Hong Kongu, który był na statku w ubiegłym miesiącu 

zaraził się wirusem. Około 3600 osób na drugim statku, który zacumował w 

Hong Kongu również jest poddawanych testom. Chińskie władze starają się 

powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Około 18 milionów ludzi na 

wschodzie kraju nie może opuszczać swoich mieszkań. 
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51381594 

  

 

 

 

 

Koronawirus: W Rosyjskich Kolejach Państwowych poinformowano o gotowości 

bezpłatnego przewiezienia ewakuowanych z Chin Rosjan 

źródło: IZ 

https://iz.ru/972527/2020-02-05/v-rzhd-zaiavili-o-gotovnosti-besplatno-

perevezti-evakuirovannykh-iz-kitaia-rossiian 

  

 

 

USA - zebranie polityczne w Iowa: Pete Buttigieg i Bernie Sanders wysuwają 

się na prowadzenie  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51380686 

  

 

 

Prezydent D. Trump chwalił się „wielkim powrotem Ameryki" podczas 

przemówienia w Kongresie co pokazało silny podział wśród najważniejszych 

polityków amerykańskich 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51381625 

 

 

4.II 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51381594
https://iz.ru/972527/2020-02-05/v-rzhd-zaiavili-o-gotovnosti-besplatno-perevezti-evakuirovannykh-iz-kitaia-rossiian
https://iz.ru/972527/2020-02-05/v-rzhd-zaiavili-o-gotovnosti-besplatno-perevezti-evakuirovannykh-iz-kitaia-rossiian
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51380686
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51381625
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Koronawirus: Pojawia się szansa na działanie informuje ONZ 

 

Przypadki zarażenia koronawirusem poza Chinami (aktualizacja 4 luty) 

 

Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że jest szansa na powstrzymanie 

śmiertelnego wirusa, który staje się globalnym kryzysem 

 

Główny dyrektor  Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że kroki, które 

podjęły Chiny w walce z wirusem w jego epicentrum były dobrym rozwiązaniem 

aby powstrzymać jego rozprzestrzenianie się. Pochwał pojawił się po tym 

kiedy władze Chin zostały szeroko skrytykowane za początkowe działanie w 

sprawie wirusa. We wtorek tylko potwierdzono 4000 nowych przypadków 

zarażenia w Chinach. Według  ostatnich danych  z National Health Commission 

(NHC) liczba przypadków śmiertelnych wzrosła do 490 to o wzrost o 65 w 

kraju w ciągu jednego dnia. W Chinach obecnie jest zarażonych ponad 24 300 

osób.  
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źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51368873 

  

 

 

Chiński lekarz, który próbował ostrzec przed koronawirusem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51364382 

 

 

 

USA - Wyborcze zebranie w Iowa - chaos po tym jak z opóźnieniem ogłoszono 

wyniki głosowania 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51367291 

  

 

 

Ambasador Francji opowiedział o złej praktyce izolowania Rosji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/972048/2020-02-04/posol-frantcii-rasskazal-o-provalnoi-

popytke-izolirovat-rossiiu 

  

 

 

ROSJA: W. Putin określił zaproponowane poprawki w konstytucji potrzebami 

podyktowanymi przez życie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/972036/2020-02-04/putin-nazval-predlozhennye-popravki-v-

konstitutciiu-prodiktovannymi-zhizniu 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51368873
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51364382
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51367291
https://iz.ru/972048/2020-02-04/posol-frantcii-rasskazal-o-provalnoi-popytke-izolirovat-rossiiu
https://iz.ru/972048/2020-02-04/posol-frantcii-rasskazal-o-provalnoi-popytke-izolirovat-rossiiu
https://iz.ru/972036/2020-02-04/putin-nazval-predlozhennye-popravki-v-konstitutciiu-prodiktovannymi-zhizniu
https://iz.ru/972036/2020-02-04/putin-nazval-predlozhennye-popravki-v-konstitutciiu-prodiktovannymi-zhizniu


 POLSKI PORTAL  1-29 luty  2020                                                                                                                                                 nr 2  (83)                                                                                                                                                        
52 
 

 

Zmiany klimatyczne: Publiczność w studiu australijskiej telewizji 

wygwizdała sceptycznego senatora 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/av/world-australia-51369140/climate-change-

australian-tv-audience-boos-sceptical-senator 

 

 

3.II 

M. Zacharowa zareagowała na słowa szefa ministerstwa spraw zagranicznych 

Polski na temat  zwycięstwa Polski  w sporze z Federacją Rosyjską 

 

źródło: RIA NOVOSTI/Wladymir Pesnia 

 

Oficjalny przedstawiciel MSZ FR Maria Zacharowa 3 lutego na swojej stronie 

w Facebooku skomentowała wypowiedź ministra spraw zagranicznych Polski 

Jacka Czaputowicza o zwycięstwie w „historycznym sporze z Rosją". 

 

Wcześniej w ten sam dzień agencja PAP opublikowała wywiad Czaputowicza, w 

którym oświadczył, że Warszawa  „wygrała historyczny spór" z Moskwą o 

drugiej wojnie światowej i teraz strony powinnny dążyć do normalizowania 

https://www.bbc.com/news/av/world-australia-51369140/climate-change-australian-tv-audience-boos-sceptical-senator
https://www.bbc.com/news/av/world-australia-51369140/climate-change-australian-tv-audience-boos-sceptical-senator
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dwustronnych stosunków. Wg jego opinii, Rosja „spróbowała powiązywać swoje 

interpretację historii", ale bezskutecznie. 

 

Czaputowicz wcześniej oskarżał Moskwę o próbę rewizji historii II wojny 

światowej. Twierdził, że Rosja rzekomo atakuje Polskę, ponieważ uważa ją za 

silne państwo, które szkodzi jej interesom". Jednocześnie „światowa opinia 

publiczna" opowiedziała się po stronie Warszawy 

źródło: IZ 

 

https://iz.ru/971617/2020-02-03/zakharova-prokommentirovala-slova-glavy-

mid-polshi-o-pobede-v-spore-s-rossiei 

https://iz.ru/971584/2020-02-03/v-polshe-obiavili-o-pobede-v-istoricheskom-

spore-s-rossiei 

https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/6424370,msz-czaputowicz-

rosja-polska-atak.html 

 

 

 

Koronawirus: Chiny oskarżają Stany Zjednoczone o „powodowanie paniki" i 

„rozsiewanie strachu" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51353279 

 

 

Australia powinna się wstydzić z powodu śmierci koala na miejscu wycinki 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-australia-51353946/australia-should-be-

ashamed-koalas-found-dead-on-logging-site 

 

 

 

Jadąc na rowerze przez miasto najbardziej zanieczyszczone w Europie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-51296021/cycling-through-europe-s-

deadliest-air 

https://iz.ru/971617/2020-02-03/zakharova-prokommentirovala-slova-glavy-mid-polshi-o-pobede-v-spore-s-rossiei
https://iz.ru/971617/2020-02-03/zakharova-prokommentirovala-slova-glavy-mid-polshi-o-pobede-v-spore-s-rossiei
https://iz.ru/971584/2020-02-03/v-polshe-obiavili-o-pobede-v-istoricheskom-spore-s-rossiei
https://iz.ru/971584/2020-02-03/v-polshe-obiavili-o-pobede-v-istoricheskom-spore-s-rossiei
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/6424370,msz-czaputowicz-rosja-polska-atak.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/6424370,msz-czaputowicz-rosja-polska-atak.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51353279
https://www.bbc.com/news/av/world-australia-51353946/australia-should-be-ashamed-koalas-found-dead-on-logging-site
https://www.bbc.com/news/av/world-australia-51353946/australia-should-be-ashamed-koalas-found-dead-on-logging-site
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-51296021/cycling-through-europe-s-deadliest-air
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-51296021/cycling-through-europe-s-deadliest-air
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2.II 

BREXIT: Wielka Brytania „nie będzie równać do reguł ustanowionych przez UE" 

- D. Raab 

 

 

Odgłosy Bing Bena oznajmiły opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii 

Europejskiej 

Wielka Brytania "nie będzie równać do reguł UE" w jakimkolwiek układzie 

handlowym zawartym po wyjściu powiedział minister spraw zagranicznych. 

Dominic Raab stwierdził, że zgadzanie się ściśle z regulacjami wyznaczonymi 

przez UE "mogłoby zaprzepaścić ideę Brexitu”. Ale premier Irlandii Leo 

Varadkar powiedział, że Wilka Brytania musi uwzględnić utrzymanie wolnego 

handlu. Negocjacje związane z porozumieniem w sprawie wolnego handlu 

pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską mają rozpocząć się w następnym 

miesiącu następując formalne opuszczenie przez Wielką Brytanię bloku państw 

członkowskich. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-51345776 

 

https://www.bbc.com/news/uk-51345776
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Koronawirus: Pierwszy przypadek ofiary śmiertelnej na Filipinach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51345855 

 

 

WIELKA BRYTANIA - Streatham: Sprawca ataków nożem zastrzelony przez policję 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-england-london-51349664 

https://iz.ru/971337/2020-02-02/na-iuge-londona-sovershen-terakt 

 

 

SYRIA: W czasie ataku na Aleppo ucierpieli dziennikarze 

źródło: IZ 

https://iz.ru/971322/2020-02-02/zhurnalisty-postradali-vo-vremia-ataki-

terroristov-pod-aleppo 

 

 

1.II 

Koronawirus: Stany Zjednoczone i Australia zamykają granicę dla 

podróżujących z Chin 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51345855
https://www.bbc.com/news/uk-england-london-51349664
https://iz.ru/971337/2020-02-02/na-iuge-londona-sovershen-terakt
https://iz.ru/971322/2020-02-02/zhurnalisty-postradali-vo-vremia-ataki-terroristov-pod-aleppo
https://iz.ru/971322/2020-02-02/zhurnalisty-postradali-vo-vremia-ataki-terroristov-pod-aleppo
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Przypadki zarażeń koronawirusem poza Chinami (ostatnia aktualizacja 1 luty) 

 

Różna kraje na świecie zamknęły granice dla podróżnych przybywających z 

Chin podczas gdy władze pracują nad sposobem powstrzymania 

rozprzestrzeniającego się wirusa 

Stany Zjednoczone i Australia zakazała wstępu wszystkim zagranicznym 

podróżnym, którzy ostatni byli w Chinach skąd pojawiły się jego pierwsze 

przypadki. Wcześniej kraje takie jak Rosja, Japonia, Pakistan i Włochy 

wprowadziły podobne ograniczenia na podróże. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-51338899 

 

 

Palestyna ogłosiła o zerwaniu stosunków z Izraelem i USA 

https://www.bbc.com/news/world-51338899
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źródło: IZ 

https://iz.ru/971146/2020-02-01/palestina-obiavila-o-razryve-otnoshenii-s-

izrailem-i-ssha 

 

 

 

 

 

BREXIT: Wielka Brytania rozpoczyna nowy rozdział poza UE 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-51340945 

 

 

 

Wysokobiałkowa czy wysokowęglowodanowa dieta : Jaki ma wpływ na twój 

trening 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/food/articles/protein_versus_carbs 
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