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    5 (86) 1-31.05.2020                                                            POLSKA - EUROPA - ŚWIAT - > KRONIKA WIADOMOŚCI 

W numerze: 

57    Wymiana ognia pomiędzy Koreą Północna i Południową  

55    Koronawirus: Na świecie liczba zarażonych osiągnęła 3,5 mln  

53    Koronawirus Francje: Pierwszy znany przypadek zakażenia  

      miał miejsce w grudniu 

51    Mutacje wirusa - Naukowcy zastanawiają się nad ich znaczeniem 

49    Bank Centralny w W. Brytanii ostrzega przed największą recesją   

47    Koronawirus: WHO ostrzega, że w Afryce w ciągu roku może  

      umrzeć 190 000 ludzi 

41    Atak w Afganistanie: Zginęły dzieci kiedy napastnicy  

      zaatakowali oddział położniczy 

38    Koronawirus: W Brazylii umarło najwięcej ludzi w ciągu dnia 

36    Koronawirus może już pozostać na zawsze - ostrzega WHO 

35    Koronawirus: Bałtyckie kraje otwierają swoje granice 

30    Koronawirus: W Brazylii jest więcej przypadków  

      zachorowań niż w Hiszpanii i we Włoszech 

30    Koronawirus: Kraje europejskie znoszą ograniczenia 
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28    FRANCJA: E. Macron traci większość w parlamencie  

26    Amphan: Cyklon sieje spustoszenie w Indiach i Bangladeszu 

22    Chiny chcą nałożyć na Hong Kong kontrowersyjne prawo  

21    Katastrofa samolotu pakistańskiego 

20    Amazonia zagrożona: Pożary, wycinki drzewa a teraz wirus 

12    USA - Przemoc w Minesocie 

29 maj (piątek)  – 31 maj (niedziela) 2020 

 

31.V 

 

Misja Kosmiczna NASA: Astronauci weszli do stacji kosmicznej 
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Profil misji 

 

Amerykańscy astronauci Doug Hurley i Bob Behnken przycumowali do 

Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i weszli do środka 

 

Ich kapsuła Dragon - którą dostarczyła prywatna firma SpaceX przycumowała 

do stacji nad Chinami. Po sprawdzeniu czy połączenie jest szczelne oraz 

sprawdzeniu temperatury obaj astronauci dołączyli do rosyjsko amerykańskiej 

załogi na ISS. Doug Hurley i Bob Behnken wystartowali z Florydy w 

niedzielę. To jest pierwszy lot załogowy kiedy start miał miejsce z 

terytorium USA od kiedy NASA zawiesiła loty wahadłowców dziewięć lat temu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-52867494 

 

 

 

Koronawirus: Brazylia jest czwartym krajem, w którym zanotowano największą 

ilość śmierci osób zarażonych korona wirusem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-52868854 

 

 

Koronawirus: Amerykańskie władze przekonują protestujących, którzy brali 

udział w protestach ulicznych, aby poddali się testom oraz kwarantannie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52866246 

 

 

 

ROSJA: Politolog wytłumaczył chęć D. Trumpa aby zaprosić Rosję na spotkanie 

na szczycie państw G7 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1017975/2020-05-31/politolog-obiasnil-zhelanie-trampa-

priglasit-rossiiu-na-sammit-g7 

 

https://www.bbc.com/news/science-environment-52867494
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-52868854
https://www.bbc.com/news/live/world-52866246
https://iz.ru/1017975/2020-05-31/politolog-obiasnil-zhelanie-trampa-priglasit-rossiiu-na-sammit-g7
https://iz.ru/1017975/2020-05-31/politolog-obiasnil-zhelanie-trampa-priglasit-rossiiu-na-sammit-g7
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Firma górnicza Rio Tinto przeprasza za zniszczenie jaskiń Aborygenów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-52869502 

 

 

30.V 

Koronawirus: Gwałtowna reakcja po tym jak D. Trump zapowiada opuszczenia 

WHO 

Stany Zjednoczone były największym państwem finansującym WHO 

Prezydent D. Trump został skrytykowany w kraju i za granicą po tym jak 

zapowiedział, że Stany Zjednoczone zakończą relacje ze Światową Organizacją 

Zdrowia (WHO) 

UE przekokonuje aby przemyślał swoja decyzję podczas gdy minister zdrowia 

Niemiec nazwał ją „rozczarowującym krokiem w tył dla kwestii zdrowia na 

całym świecie". 

Szef amerykańskiej senackiej komisji zdrowia, Republikanin jak D. Trump, 

powiedział, że to nie jest czas aby teraz opuszczać WHO 

źródło: BBC    

https://www.bbc.com/news/world-australia-52869502
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https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52862588 

 

Koronawirus: W Indiach w ciągu jednego dnia zaraziło się 8 000 ludzi a 256 

zmarło 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52859146 

 

 

 

Śmierć George'a Floyda: Burmistrz Minesoty potępia protesty 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52863506 

 

 

 

 

Koronawirus: W Indiach znosi się ograniczenia pomimo rekordowej liczby 

nowych infekcji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52862160 

 

 

 

Astronauci NASA: Bob Behnken i Doug Hurley lęcą do Międzynarodowej Stacji 

Kosmicznej na statku Crew Dragon zbudowanym przez firmę Elona Muska SpaceX 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/science-environment-52848185 

 

 

29.V 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52862588
https://www.bbc.com/news/live/world-52859146
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52863506
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52862160
https://www.bbc.com/news/live/science-environment-52848185
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USA - George Floyd: Protestujący podpalili posterunek policyjny w 

Minneapolis 

 

Śmierć George'a Floyda zaogniła krytycyzm sposobu, w który czarnoskórzy 

Amerykanie są traktowani przez policję 

 

Posterunek policyjny w Minneapolis został podpalony podczas trzeciej nocy 

protestów związanych ze śmiercią nieuzbrojonego Afroamerykanina na 

posterunku policyjnym 

 

Sfilmowano jak policjant klęczy na szyi George'a Floyda l. 46 pomimo tego, 

ze informował ia nie może oddychać. Prezydent D. Trump powiedział, że 

„bandyci" hańbią jego urząd i wezwał Gwardię Narodową do przywrócenia 

porządku. Incydent wywołał oburzenie w związku z zabiciem przez policje 

czarnych Amerykanów w tym Breonne Taylor w Kentucky. Rodzina G. Floyda 

zażądała aby czterech policjantów zaangażowanych w jego śmierć oskarżono o 

zabójstwo. Prokuratorzy poinformowali, ze wciąż zbierają dowody  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52844192 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52844192
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Protesty w Minneapolis: Dziennikarz CNN został aresztowany przez policję 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52854980 

 

 

 

Koronawirus: Władze w Moskwie podały oficjalną ponad dwukrotnie większą 

liczbę przypadków ofiar śmiertelnych koronawirusa dla miesiąca kwietnia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52843976 

 

 

Wielka Brytania mogłaby zaoferować „możliwość do uzyskania obywatelstwa" 

dla mieszkańców Hong Kongu, którzy posiadają brytyjskie paszporty 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-52842303 

 

 

 

Koronawirus: Prezydent D. Trump poinformował, że Stany Zjednoczone kończą 

relacje ze Światową Organizacja Zdrowia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52844350 

 

 

 

Komisja Europejska zaaprobowała udzielenie kredytu Ukrainie w wysokości 500 

milionów euro 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1017264/2020-05-29/evrokomissiia-odobrila-vydelenie-ukraine-

kredita-v-eu500-mln 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52854980
https://www.bbc.com/news/world-europe-52843976
https://www.bbc.com/news/uk-52842303
https://www.bbc.com/news/live/world-52844350
https://iz.ru/1017264/2020-05-29/evrokomissiia-odobrila-vydelenie-ukraine-kredita-v-eu500-mln
https://iz.ru/1017264/2020-05-29/evrokomissiia-odobrila-vydelenie-ukraine-kredita-v-eu500-mln
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Twitter  ukrył tweet D. Trumpa za „gloryfikowanie przemocy" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/technology-52846679 

 

22 maj (piątek)  – 28 maj (czwartek) 2020 

 

28.V 

Nowa prawo związane z bezpieczeństwem a Hong Kongu zostało poparte przez 

chiński parlament 

 

Policja w Hong Kongu starła się w czwartek z protestującymi  

 

Chiński parlament poparł prawo związane z utrzymaniem bezpieczeństwa w Hong 

Kongu w wyniku którego każda próba podważenia władzy Pekinu na tym 

terytorium będzie uznana za przestępstwo 

 

https://www.bbc.com/news/technology-52846679
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Rezolucja, którą teraz skierowano na dalszą drogę legislacyjną wywołała 

głębokie zaniepokojenie u niektórych uznających krok za koniec odrębnego 

statusu Hong Kongu. Chiny również umieszczą po raz pierwszy swoje własne 

agencje bezpieczeństwa. Działanie spotkało się z nową fala antychińskich 

protestów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52829176 

 

 

Koronawirus: Na świecie zanotowano w sumie ponad 5 690 000 infekcji i do 

tego dnia zmarło 355 000 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52828885 

 

 

 

Koronawirus USA: Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 100 000 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52821090 

 

 

 

Koronawirus: Jak pandemia w Stanach Zjednoczonych ma się do reszty świata? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52771783 

 

 

 

ROSJA: M. Miszustin polecił realizację planu odbudowania gospodarki do 2021 

roku 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1016800/2020-05-28/mishustin-poruchil-realizovat-plan-

vosstanovleniia-ekonomiki-do-2021-goda 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52829176
https://www.bbc.com/news/live/world-52828885
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52821090
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52771783
https://iz.ru/1016800/2020-05-28/mishustin-poruchil-realizovat-plan-vosstanovleniia-ekonomiki-do-2021-goda
https://iz.ru/1016800/2020-05-28/mishustin-poruchil-realizovat-plan-vosstanovleniia-ekonomiki-do-2021-goda
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27.V 

Romina Ashrafi: Szok w Iranie po tym jak zamordowano dziewczynę, która 

uciekła z domu „aby w tajemnicy pobrać się z narzeczonym" 

 

 

Romina Ashrafi rzekomo poinformował policję, że boi się o swoje życie jeśli 

zostanie zmuszona do powrotu do domu 

 

Policja w Iranie aresztowała mężczyznę oskarżonego o zamordowanie 14-

letniej córki w tzw. zabójstwie honorowym, co wywołało powszechne oburzenie  

 

Romina Ashrafi  uciekła z domu w prowincji Gilan z 35 - letnim chłopakiem 

po tym kiedy jej ojciec sprzeciwił się je małżeństwu, podały lokalne media. 

Para została odnaleziona przez policję i Romina została odesłana do domu 

pomimo tego, ze podobno informowała, że boi sie o swoje życie. W nocy w 

czwartek została prawdopodobnie zaatakowana przez ojca w swoim pokoju 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52811631 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52811631
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USA - Przemoc w Minesocie: Starcia na skutek śmierci czarnoskórego 

mężczyzny w policyjnym areszcie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52817097 

 

Koronawirus: Jeden tydzień w szpitalu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/health-52809201/coronavirus-one-week-in-one-

hospital 

 

 

ROSJA: W Libii określono jako dziwnym oświadczenie USA na temat „rosyjskich 

samolotach" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1016227/2020-05-27/v-livii-nazvali-strannymi-zaiavleniia-

ssha-o-rossiiskikh-samoletakh 

 

 

Pod włoska winnicą odnaleziono rzymską mozaikę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52818746 

 

 

26.V 

Koronawirus: WHO wstrzymuje testy nad hydroksychlorochiną w związku z 

obawami o bezpieczeństwo 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52817097
https://www.bbc.com/news/av/health-52809201/coronavirus-one-week-in-one-hospital
https://www.bbc.com/news/av/health-52809201/coronavirus-one-week-in-one-hospital
https://iz.ru/1016227/2020-05-27/v-livii-nazvali-strannymi-zaiavleniia-ssha-o-rossiiskikh-samoletakh
https://iz.ru/1016227/2020-05-27/v-livii-nazvali-strannymi-zaiavleniia-ssha-o-rossiiskikh-samoletakh
https://www.bbc.com/news/world-europe-52818746
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Zdaniem naukowców pacjenci zainfekowani koranwirusem nie powinni przyjmować 

hydroksychlorochiny poza testami klinicznymi 

 

Testy prowadzona nad anytymalaryczną hydroksychlorochiną jako potencjalnym 

lekiem na koronawirusa zostały wstrzymane z obawy o bezpieczeństwo, 

poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia 

 

Testy prowadzone w kilku krajach zostają „tymczasowo" wstrzymane 

poinformowała WHO w poniedziałek 

 

Doszło do tego po tym kiedy według ostatnich badań istniej obawa, że 

podawanie leku może zwiększyć ryzyko pacjentów chorujących na Covid-19. 

Prezydent USA poinformował, że zażywa lekarstwo. Kilkakrotnie promował też 

ten antymalaryczny lek pomimo sprzeciwu ze strony lekarzy i ostrzeżeń  ze 

strony służb medycznych, że może prowadzić do problemów z sercem. 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-52799120 

 

 

 

Koronawirus: Kraje europejskie myślą o otwarciu granic 

https://www.bbc.com/news/health-52799120
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52803180 

 

 

W WHO poinformowano o następstwach zaprzestania finansowani organizacji 

przez USA  

źródło: IZ 

https://iz.ru/1015806/2020-05-26/v-voz-rasskazali-o-posledstviiakh-otkaza-

ssha-v-finansirovanii 

 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Minister Douglas Ross  zrezygnował ze stanowiska po tym  

doradca premiera  Dominic Cummings wyjechał do Hrabstwa Durham w momencie 

odbywania kwarantanny 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-52806086 

 

 

 

ROSJA: W. Putin wyznaczył termin parady zwycięstwa na 24 czerwca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1015804/2020-05-26/putin-naznachil-provedenie-parada-pobedy-

na-24-iiunia 

 

USA: Biała Amerykanka, która zadzwoniła na policję po tym jak czarnoskóry 

mężczyzna poprosił ją aby wzięła psa na smycz w Nowym Jorku została 

zawieszona w swojej pracy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52759502 

 

 

Czy Lady Gaga może się stać największą gwiazdą pop jeszcze raz ? 

https://www.bbc.com/news/live/world-52803180
https://iz.ru/1015806/2020-05-26/v-voz-rasskazali-o-posledstviiakh-otkaza-ssha-v-finansirovanii
https://iz.ru/1015806/2020-05-26/v-voz-rasskazali-o-posledstviiakh-otkaza-ssha-v-finansirovanii
https://www.bbc.com/news/uk-politics-52806086
https://iz.ru/1015804/2020-05-26/putin-naznachil-provedenie-parada-pobedy-na-24-iiunia
https://iz.ru/1015804/2020-05-26/putin-naznachil-provedenie-parada-pobedy-na-24-iiunia
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52759502
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/culture/article/20200525-can-lady-gaga-become-the-

worlds-biggest-pop-star-once-more 

 

 

Dlaczego ludność rdzenna, u której nie zanotowano zakażeń Covid-19 chce aby 

ją zostawić w spokoju 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/travel/story/20200525-why-first-nations-communities-are-

uninviting-visitors 

 

 

25.V 

Rodzina wysoko postawionego oficera saudyjskiego  Saada al-Jabri „na 

celowniku" 

 

 

Książę Mohammed bin Salman jest uważany de facto za przywódcę a Arabii 

Saudyjskiej 

 

https://www.bbc.com/culture/article/20200525-can-lady-gaga-become-the-worlds-biggest-pop-star-once-more
https://www.bbc.com/culture/article/20200525-can-lady-gaga-become-the-worlds-biggest-pop-star-once-more
http://www.bbc.com/travel/story/20200525-why-first-nations-communities-are-uninviting-visitors
http://www.bbc.com/travel/story/20200525-why-first-nations-communities-are-uninviting-visitors
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Jeden z saudyjskich oficerów w departamencie bezpieczeństwa , który od lat 

był pośrednikiem dla brytyjskiego MI6 i innych zachodnich agencji 

szpiegowskich w Arabii Saudyjskiej teraz wraz z rodziną jest prześladowany, 

jak informują byli przedstawiciele wywiadu państw zachodnich  

 

Doktor Saad al-Jabr, który pomógł powstrzymać planowane przez Al-Ka’idę 

zamachy bombowe przeciwko krajom zachodnim udał się na wygnanie trzy lata 

temu aby uciec przed czystkami  księcia Mohammeda bin Salmana. Teraz 

zdaniem jego najstarszego syna Khalida dzieci oficera stały się 

„zakładnikami" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52790864 

 

 

Koronawirus: Japonia znosi stan zagrożenia epidemiologicznego uznając, że 

pandemia jest pod kontrolą 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52793960 

 

 

 

Określono możliwy termin, kiedy rozpoczną się szczepienia przeciwko 

wirusowi w Rosji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1015146/2020-05-25/nazvany-vozmozhnye-sroki-nachala-

vaktcinatcii-ot-koronavirusa-v-rossii 

 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Incydent z D. Cummings'em poddaje w wątpliwość przyszłość 

wprowadzonych ograniczeń 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-52793991 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52790864
https://www.bbc.com/news/live/world-52793960
https://iz.ru/1015146/2020-05-25/nazvany-vozmozhnye-sroki-nachala-vaktcinatcii-ot-koronavirusa-v-rossii
https://iz.ru/1015146/2020-05-25/nazvany-vozmozhnye-sroki-nachala-vaktcinatcii-ot-koronavirusa-v-rossii
https://www.bbc.com/news/uk-52793991
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Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardem zachowała spokój podczas trzęsienia 

ziemi będą na żywo w telewizji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-52794434/new-zealand-s-pm-stayed-

calm-during-an-earthquake-on-live-tv 

 

 

24.V 

Policja w Hong Kongu użyła gazu łzawiącego przeciwko protestującym 

 

 

 

Tysiące protestujących przeszły ulicami przez najbardziej znany centrum 

handlowe 

 

Policja w Hong Kongu użyła gazu oraz armatki wodnej przeciwko protestującym 

wobec planów China, które chcą nałożyć nowe prawo związane z 

bezpieczeństwem 

 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-52794434/new-zealand-s-pm-stayed-calm-during-an-earthquake-on-live-tv
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-52794434/new-zealand-s-pm-stayed-calm-during-an-earthquake-on-live-tv
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Tysiące demonstrantów przeszły przez centrum miasta. Policja poinformowała 

o 120 osobach aresztowanych. Wcześniej 200 polityków na świcie wydało 

wspólne oświadczenie krytykujące plany Chin. Ale chiński minister spraw 

zagranicznych powiedziała, że prawo powinno zostać wprowadzone "bez zwłoki" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52786734 

 

Proces B. Netanyahu: Premier Izraela jako oskarżony przed sądem w 

Jerozolimie 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51868737 

 

 

 

Koronawirus: Chiny oskarżają USA o rozprzestrzenianie „teorii spiskowych" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52790634 

 

 

 

Wielka Brytania: B. Johnson broni swojego doradcę Dominica Cummingsa w 

związku z jego wyjazdem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-52792200 

 

 

Koronawirus w RPA: Na skutek epidemii zamknięto kopalnię złota 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-52791780 

 

 

S.J. Baker kobieta z Nowego Jorku, która zmieniła publiczna służbę zdrowia 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52786734
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51868737
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52790634
https://www.bbc.com/news/uk-52792200
https://www.bbc.com/news/world-africa-52791780
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/future/article/20200514-sj-baker-the-new-york-woman-

who-transformed-public-health 

 

 

Najlepsze filmy, sztuki teatralne tygodnia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/culture/article/20200522-the-best-films-tv-theatre-and-

art-of-the-week 

 

 

23.V 

Koronawirus Hiszpania: W samochodowym proteście przeciwko ograniczeniom 

wzięły udział tysiące osób 

 

 

Skrajnie prawicowa partia Vox zachęcała swoich zwolenników aby protestować 

ze swoich samochodów 

 

https://www.bbc.com/future/article/20200514-sj-baker-the-new-york-woman-who-transformed-public-health
https://www.bbc.com/future/article/20200514-sj-baker-the-new-york-woman-who-transformed-public-health
https://www.bbc.com/culture/article/20200522-the-best-films-tv-theatre-and-art-of-the-week
https://www.bbc.com/culture/article/20200522-the-best-films-tv-theatre-and-art-of-the-week
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Tysiące ludzi w Hiszpanii protestuje przeciwko polityce rządu w sprawie 

zajmowania się przez niego koronawirusem 

 

Skrajnie prawicowa partia Vox zachęcała swoich zwolenników, aby przejechać 

przez główne miasta bez opuszczania pojazdów aby utrzymać odległość. 

Protestujący w stolicy kraju Madrycie przejechali w konwoju i pomachali 

hiszpańskimi flagami wzywając premiera Pedro Sancheza do rezygnacji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52783936 

 

 

 

 

 

 

Koronawirus Wielka Brytania: Dominic Cummings odrzuca wezwanie do tego aby 

ustąpić ze stanowiska doradcy premiera 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/uk-politics-52782913 

 

 

 

 

Amazonia zagrożona: Pożary, wycinki drzewa a teraz wirus 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-51300515 

 

 

 

Aligator Saturn, który przetrwał bombardowanie Berlina w czasie drugiej 

wojny światowej zmarł w moskiewskim zoo 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52784240 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52783936
https://www.bbc.com/news/uk-politics-52782913
https://www.bbc.com/news/science-environment-51300515
https://www.bbc.com/news/world-europe-52784240
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22.V 

Katastrofa samolotu pakistańskiego: Kilkadziesiąt osób zginęło kiedy 

samolot spadł na domy w Karachi 

 

Ratownicy ewakuują ranne osoby z miejsca katastrofy gdzie zniszczeniu 

uległo wiele domów 

 

Pakistański samolot International Airlines Airbus A320 lecący z Lahore 

rozbił się w gęsto zaludnionym terenie niedaleko Karachi 

 

Samolot (lot PK8303) na którego pokładzie znajdowało się 91 pasażerów i 

ośmiu członków załogi próbował wylądować w Jinnah International Airport. 

Lokalne służby medyczne poinformowały o 37 ofiarach ale jest obawa, że 

będzie ich więcej. Co najmniej trzech pasażerów przeżyło. Podczas lotu 

pilot poinformował o awarii silnika i nadał wiadomość SOS 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52766904 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52766904
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Koronawirus: Całkowita liczba ofiar śmiertelnych w Brazylii wzrosła do 20 

047 i jest obawa, że Ameryka Łacińska może stać się następnym epicentrum 

epidemii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52765196 

 

 

Chiny chcą nałożyć na Hong Kong kontrowersyjne prawo związane z 

bezpieczeństwem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52762291 

 

 

USA poinformowały Rosję o wyjściu z traktatu o otwartych przestworzach (The 

Treaty on Open Skies) 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1014323/2020-05-22/ssha-uvedomili-rossiiu-o-vykhode-iz-

dogovora-po-otkrytomu-nebu 

 

 

D. Trump ściągnął maskę przed spotkaniem z dziennikarzami w fabryce 

samochodów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52764899/trump-removes-mask-

before-facing-cameras-at-car-factory 

 

 

 

15 maj (piątek)  – 21 maj (czwartek) 2020 

https://www.bbc.com/news/live/world-52765196
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52762291
https://iz.ru/1014323/2020-05-22/ssha-uvedomili-rossiiu-o-vykhode-iz-dogovora-po-otkrytomu-nebu
https://iz.ru/1014323/2020-05-22/ssha-uvedomili-rossiiu-o-vykhode-iz-dogovora-po-otkrytomu-nebu
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52764899/trump-removes-mask-before-facing-cameras-at-car-factory
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52764899/trump-removes-mask-before-facing-cameras-at-car-factory
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21.V 

Koronawirus: Testy przy pomocy hydroksychlorochiny rozpoczynają się w 

Wielkiej Brytanii 

 

W miastach Brighton and Oxford rozpoczęto testy czy lek stosowany przeciwko 

malarii może ochronić przed Covid -19 

Chloroquine, hydroxychloroquine albo placebo zostanie podane ponad 40 000 

pracowników służb medycznych z Europy, Afryki, Azji i Ameryki Południowej 

Wszyscy, którzy uczestniczą w testach są narażeni na kontakt z pacjentami 

zarażonymi Covid - 19. Prezydent USA D. Trump został skrytykowany w tym 

tygodniu kiedy powiedział, że zażywanie hydroksychlorochiny, pomimo 

ostrzeżeń może być niebezpieczne 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-52737169 

 

 

 

Koronoawirus RPA: Umarł dwudniowy noworodek 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-52752334 

 

 

https://www.bbc.com/news/health-52737169
https://www.bbc.com/news/world-africa-52752334
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Amphan - Kalkuta została zdewastowana po tym jak cyklon ogarnął Indie i 

Bangladesz 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52749935 

 

 

 

Koronawirus: Jeden na sześciu Londyńczyków jest zarażony 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52749186 

 

 

 

M. Zuckerberg założyciel Facebooka - poinformował, że nieprawdziwe 

informacje dotyczące koronawirusa będa usuwane 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/technology-52749066/zuckerberg-facebook-to-

take-down-coronavirus-misinformation 

 

 

 

ROSJA: W. Putin  polecił aby państwowy egzaminu maturalnego odbył się 29 

czerwca w całym kraju 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1013804/2020-05-21/putin-predlozhil-provesti-ege-29-iiunia-

po-vsei-strane 

 

 

20.V 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52749935
https://www.bbc.com/news/live/world-52749186
https://www.bbc.com/news/av/technology-52749066/zuckerberg-facebook-to-take-down-coronavirus-misinformation
https://www.bbc.com/news/av/technology-52749066/zuckerberg-facebook-to-take-down-coronavirus-misinformation
https://iz.ru/1013804/2020-05-21/putin-predlozhil-provesti-ege-29-iiunia-po-vsei-strane
https://iz.ru/1013804/2020-05-21/putin-predlozhil-provesti-ege-29-iiunia-po-vsei-strane
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D. Trump mówi, że liczba przypadków infekcji w Stanach Zjednoczonych jest 

„symbolem honoru" 

 

Zmarnowane 6 tygodni kiedy USA nie poradziły sobie z kontrolą wirusa 

 

Prezydent D. Trump powiedział, że to jest „symbol honoru" że USA ma na 

świecie największą liczbę infekcji Covid -19 

 

„Wygląda na to, że to jest dobra wiadomość ponieważ oznacza, że 

przeprowadzamy więcej testów" powiedział w Białym Domu. 

W Stanach Zjednoczonych jest potwierdzonych 1,5 miliona przypadków 

koronawirusa i zmarło prawie 95 000 osób jak podaje Johns Hopkins 

University. W Rosji, która pod względem ilości osób zakażonych jest na 

drugim miejscu jest prawie 300 000 potwierdzonych przypadków. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52733220 

 

Koronawirus: Największy dzienny przyrost infekcji - na świecie jest obecnie 

4,9 miliona osób zarażonych i prawie 325 000 zmarło 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52733676 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52733220
https://www.bbc.com/news/live/world-52733676
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Amphan: Cyklon sieje spustoszenie w Indiach i Bangladeszu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52734259 

 

 

W. Zelensky poinformował o niechęci Rosji do tego aby omawiać kwestie 

dotyczące Krymu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1013357/2020-05-20/zelenskii-zaiavil-ob-otkaze-rossii-

obsuzhdat-vopros-kryma 

 

 

 

AFGANISTAN: atak na oddział położniczy - noworodek który przezył pomimo 

dwóch postrzałów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-52692297/afghan-maternity-ward-

attack-the-newborn-baby-who-survived-two-gunshots 

 

 

Leczenie choroby Alzheimera promieniami światła 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/future/article/20200519-alzheimers-can-flashing-lights-

provide-a-new-treatment 

 

 

19.V 

Koronawirus: D. Trump daje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ultimatum w 

związku z jej działaniem w kwestii Covid-19 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52734259
https://iz.ru/1013357/2020-05-20/zelenskii-zaiavil-ob-otkaze-rossii-obsuzhdat-vopros-kryma
https://iz.ru/1013357/2020-05-20/zelenskii-zaiavil-ob-otkaze-rossii-obsuzhdat-vopros-kryma
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-52692297/afghan-maternity-ward-attack-the-newborn-baby-who-survived-two-gunshots
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-52692297/afghan-maternity-ward-attack-the-newborn-baby-who-survived-two-gunshots
https://www.bbc.com/future/article/20200519-alzheimers-can-flashing-lights-provide-a-new-treatment
https://www.bbc.com/future/article/20200519-alzheimers-can-flashing-lights-provide-a-new-treatment


 POLSKI PORTAL  1-31  maj 2020                                                                                                                                                 nr 5  (86)                                                                                                                                                        
27 
 

 

D. Trump oskarża agencję należącą do ONZ, że „wykazała się alarmujacą 

zależnością" od Chin 

 

Prezydent Stanów Zjednoczonych wysłał list do szefa WHO grożąc wycofaniem 

USA finansowania organizacji w związku Covid-19 

 

W liście zawarto termin 30 dni aby doszło do wprowadzenie "istotnych zmian 

naprawczych gdyż może to skutkować śmiercią milionów osób w tym obywateli 

USA członka organizacji. List zaadresowano do szefa Tedrosa Adhanom 

Ghebreyesus, w którym krytykuje się poszczególne etapy reagowania na 

pandemię od grudnia. W poniedziałek D. Trump określił WHO jako „marionetkę 

Chin" 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52718309 

 

 

Koronawirus: Potwierdzono 4,8 milionów zakażeń na świecie, zmarło 320 000 

osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52717664 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52718309
https://www.bbc.com/news/live/world-52717664
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Koronawirus USA: Rośnie gniew wśród opuszczonej załogi na zapomnianych 

statkach wycieczkowych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52722765 

 

 

 

 

FRANCJA: E. Macron traci większość w parlamencie na skutek opuszczenia jego 

partii przez kilku posłów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52721153 

 

 

 

ROSJA: S. Lavrov wyraził wiarę w pomyślną realizację budowy gazociągu „Nord 

Stream 2" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1013033/2020-05-19/lavrov-vyrazil-uverennost-v-realizatcii-

severnogo-potoka-2 

 

 

18.V 

Koronawirus: Szpitale w brazylijskim Sao Paulo są „bliskie upadku" 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52722765
https://www.bbc.com/news/world-europe-52721153
https://iz.ru/1013033/2020-05-19/lavrov-vyrazil-uverennost-v-realizatcii-severnogo-potoka-2
https://iz.ru/1013033/2020-05-19/lavrov-vyrazil-uverennost-v-realizatcii-severnogo-potoka-2
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Szpitale publiczne w Sao Paulo w ciągu dwóch tygodni mogą zostać 

przepełnione poinformował burmistrz miasta 

 

Burmistrza największego miasta w Brazylii Sao Paulo powiedział, ze system 

zdrowia może się zawalić  gdyż w związku z pandemią koronawirusa zaczyna 

brakować łóżek dla pacjentów 

 

Bruno Covas poinformował, że szpitale publiczne w mieście osiągnęły 90% 

swoich możliwości i w ciągu dwóch tygodni może zabraknąć w nich miejsca. 

Oskarżył tych, którzy nie zastosowali się do ograniczeń grając w "rosyjską 

ruletkę" ludzkimi życiami. 

San Paulo jest jednym z najbardziej dotkniętych przez pandemię miejscem 

gdzie jak dotąd zmarło prawie 3000 ludzi. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-52701524 

 

 

Koronawirus: Wielka Brytania „może żyć z wirusem przez miesiące jeśli nie 

lata" 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/live/world-52702067 

  

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-52701524
https://www.bbc.com/news/live/world-52702067
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Koronawirus: Kraje europejskie znoszą ograniczenia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52701621 

 

 

 

FBI: Atak w amerykańskiej bazie marynarki wojennej "motywowany przez Al-

Ka’idę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52713702 

  

 

Leonardo DiCaprio przyłączył się do kampanii parku dla goryli w DR Kongo po 

ataku w ubiegłym miesiącu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-52678624 

 

 

17. V 

Koronawirus: W Brazylii jest więcej przypadków zachorowań niż w Hiszpanii i 

we Włoszech 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52701621
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52713702
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-52678624
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Prawdziwa ilość infekcji może być wyższa niż w Brazylii z powodu braku 

testów informują eksperci reprezentujący resort zdrowia 

 

W Brazylii jest więcej przypadków infekcji niż w e Włoszech i Hiszpanii, 

kraj jest na czwartym miejscu pod względem zakażeń na świecie 

 

W niedziele zarejestrowano 14 919 nowych przypadków w ciągu 24 godzin co w 

sumie wynosi 233 142 przypadki. tylko Stany Zjednoczone, Rosja i Wilka 

Brytania ma więcej osób zarażonych. W ciągu 24 godzin w Brazylii zmarło 816 

osób w sumie 15 633. 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-52699165 

 

 

 

Koronawirus: B. Obama krytykuje administrację D. Trumpa w związku z 

odpowiedzią na pandemię wirusa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52694872 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-52699165
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52694872
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W Pakistanie zamordowano dziewczynę w związku z filmem wideo, który pojawił 

się w sieci 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52696032 

 

 

 

Koronawirus: W Wielkiej Brytanii dzienny przyrost przypadków śmiertelnych 

był najniższy od momentu wprowadzenia ograniczeń 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-52699483 

 

 

16.V 

Koronawirus: Co trzeci z hospitalizowanych pacjentów doświadczają 

niebezpiecznych zakrzepów we krwi 

 

 

U Briana McClure zdiagnozowano zapalnie płuc jako skutek Covid-19 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52696032
https://www.bbc.com/news/uk-52699483
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Według ekspertów medycznych aż u 30% pacjentów, którzy ciężko przechodzą 

zakażenie koronawirusem pojawiają się niebezpieczne zakrzepy we krwi 

 

Ich zdaniem występowanie grudek we krwi znane również jako zakrzepica może 

przyczynić się do większej śmiertelności ludzi. Stoi za nią ostry stan 

zapalny w płucach - jako naturalna odpowiedź organizmu na wirusa. Pacjenci 

na całym świecie mogą mieć wiele różnych komplikacji a niektóre z nich mogą 

być śmiertelne 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-52662065 

 

 

Koronawirus: Ponad 309 000 osób zmarło a 4,5 miliona zostało zakażonych na 

świecie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52689812 

 

 

 

 

Félicien Kabuga: Podejrzany o ludobójstwo w Rwandzie aresztowany we Francji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-52690464 

 

 

 

USA: D. Trump zwolniłe Steve'a Linicka - Inspektora Generalnego 

Departamentu Stanu  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52688658 

 

 

https://www.bbc.com/news/health-52662065
https://www.bbc.com/news/live/world-52689812
https://www.bbc.com/news/world-africa-52690464
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52688658
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15.V 

 

Rick Bright: „Usunięty" ekspert od szczepionki mówi, że w Stanach 

Zjednoczonych nastał czas "najczarniejszej zimy" 

 

Ostrzeżenie ze strony zdymisjonowanego eksperta 

 

Były szef departamentu zdrowia w USA powiedział w Kongresie, że kraj czeka 

„najczarniejsza zima w najnowszej historii" z powodu koronawirusa  

 

Rick Bright przewodził rządowej agencji podczas prac nad wynalezieniem 

szczepionki, ale został w ubiegłym miesiącu usunięty ze stanowiska 

 

R. Bright powiedział, że został on zwolniony po tym jak nie zgodził się na 

promocję nie przetestowanego leku. Przed komisja ds. zdrowia w Izbie 

Reprezentantów powiedział także " że dlatego tak dużo było ofiar gdyż rząd 

nie zadziałał w pierwszej fazie epidemii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52657815 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52657815
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Koronawirus: Bałtyckie kraje otwierają swoje granice 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52673373 

 

 

 

Koronawirus: Minister zdrowia w Brazylii poddał się do dymisji na skutek 

braku porozumienia z prezydentem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52671694 

 

 

 

ROSJA: Z Włoch wyleciał ostatni samolot z z rosyjskimi specjalistami 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1011544/2020-05-15/iz-italii-vyletel-poslednii-samolet-s-

rossiiskimi-voennymi-spetcialistami 

 

 

Jak zmieni się biuro po pandemii koronawirusa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/worklife/article/20200514-how-the-post-pandemic-office-

will-change 

 

 

ROSJA: Niemiecki regulator wytłumaczył decyzję w stosunku do gazociągu 

„Nord Stream 2" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1011513/2020-05-15/nemetckii-reguliator-obiasnil-reshenie-

otnositelno-severnogo-potoka-2 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52673373
https://www.bbc.com/news/live/world-52671694
https://iz.ru/1011544/2020-05-15/iz-italii-vyletel-poslednii-samolet-s-rossiiskimi-voennymi-spetcialistami
https://iz.ru/1011544/2020-05-15/iz-italii-vyletel-poslednii-samolet-s-rossiiskimi-voennymi-spetcialistami
https://www.bbc.com/worklife/article/20200514-how-the-post-pandemic-office-will-change
https://www.bbc.com/worklife/article/20200514-how-the-post-pandemic-office-will-change
https://iz.ru/1011513/2020-05-15/nemetckii-reguliator-obiasnil-reshenie-otnositelno-severnogo-potoka-2
https://iz.ru/1011513/2020-05-15/nemetckii-reguliator-obiasnil-reshenie-otnositelno-severnogo-potoka-2
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8 maj (piątek)  – 14 maj (czwartek) 2020 

14.V 

Koronawirus może już pozostać na zawsze - ostrzega Światowa Organizacja 

Zdrowia 

 

 

Aktualnie jest opracowywanych ponad 100 potencjalnych szczepionek 

 

Koronawirus „może pozostać już na zawsze" ostrzga WHO 

Podczas spotkania w czwartek dyrektor od spraw wyjątkowych WHO dr Mike Ryan 

ostrzegł przed próbą przepowiadania, kiedy wirus zniknie. Poinformował, że 

nawet jeśli zostanie wynaleziona szczepionka uzyskanie kontroli nad wirusem 

będzie wymagało „maksymalnego wysiłku" Według raportów prawie 300 000 ludzi 

zmarło na świecie z powodu koronawirusa a zanotowano pond 4,3 miliona 

zakażeń. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-52643682 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-52643682
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Pandemia zdezorganizowała finansowanie oraz pracę ludzi zajmujących się 

ochroną przyrody i będzie miała wpływ na najbliższe lata - informują 

przyrodnicy 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/science-environment-52648577 

 

 

 

Koronawirus Dania: Wizyta w otwartej szkole podstawowej w czasie Covid-19 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52649919/coronavirus-inside-a-

reopened-primary-school-in-the-time-of-covid-19 

 

 

Test na obecność przeciwciał Covid-119 „pozytywnym odkryciem" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-52656808 

 

 

ROSJA: W. Putin wezwał do tego aby nie zapominać o strategicznych zadaniach 

na tle pandemii 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1011062/2020-05-14/putin-prizval-ne-zabyvat-o-

strategicheskikh-zadachakh-na-fone-pandemii 

 

Niemiecka skrajnie prawica: W mieszkaniu jednego z żołnierzy znaleziono 

materiały wybuchowe 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52659480 

 

Matt Damon niespodziewani zadzwonił do stacji radiowej w Dublinie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-52660670 

https://www.bbc.com/news/science-environment-52648577
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52649919/coronavirus-inside-a-reopened-primary-school-in-the-time-of-covid-19
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52649919/coronavirus-inside-a-reopened-primary-school-in-the-time-of-covid-19
https://www.bbc.com/news/health-52656808
https://iz.ru/1011062/2020-05-14/putin-prizval-ne-zabyvat-o-strategicheskikh-zadachakh-na-fone-pandemii
https://iz.ru/1011062/2020-05-14/putin-prizval-ne-zabyvat-o-strategicheskikh-zadachakh-na-fone-pandemii
https://www.bbc.com/news/world-europe-52659480
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-52660670
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13.V 

Koronawirus: W Brazylii umarło najwięcej ludzi w ciągu dnia 

 

Członek Miejskiej Straży Obywatelskiej sprawdza temperaturę u przechodnia w 

mieście Niterói 

 

Brazylia zanotowała największy odsetek zgonów z powodu wirusa w ciągu dnia 

informują przedstawiciele resortu zdrowia 

 

We wtorek umarło 881 ludzi poinformował minister zdrowia. Do tej pory z 

powodu koronawirusa zmarło 12 400 osób. Oznacza to, że Brazylii, która 

stała się centrum epidemii w Ameryce Latynoskiej i jest teraz 6 krajem na 

świecie, w którym zmarło najwięcej ludzi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-52644339 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-52644339
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Koronawirus: Rosja zdecydowała się zaprzestać używania wentylatorów, które 

spowodowały pożar w dwóch szpitalach gdzie znajdowali się zarażeni 

koronawirusem  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52642895 

 

 

Atak w Afganistanie: Liczba ofiar oddziału położniczego wzrosła do 24 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52642503 

 

 

 

USA: Matka Ahmauda Arbery'ego wierzy w sprawiedliwość 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/newsbeat-52644384 

 

 

 

Rosja: Kryzys w kwietniu - wykupienie Sbierbanku na krótko poprawiło 

sytuację budżetową  

źródło: IZ 

https://iz.ru/1010304/dmitrii-grinkevich/aprelskie-krizisy-pokupka-

sberbanka-nenadolgo-sdelala-biudzhet-profitcitnym 

 

 

12.V 

Koronawirus USA: Doktor Anthony Fauci ostrzega senat przed „poważnymi 

konsekwencjami" 

 

https://www.bbc.com/news/live/world-52642895
https://www.bbc.com/news/world-asia-52642503
https://www.bbc.com/news/newsbeat-52644384
https://iz.ru/1010304/dmitrii-grinkevich/aprelskie-krizisy-pokupka-sberbanka-nenadolgo-sdelala-biudzhet-profitcitnym
https://iz.ru/1010304/dmitrii-grinkevich/aprelskie-krizisy-pokupka-sberbanka-nenadolgo-sdelala-biudzhet-profitcitnym
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Liczba dziennych przypadków zakażenia oraz zgonów w Stanach Zjednoczonych 

do 11 maja 2020 

 

Główny lekarz od chorób zakaźnych ostrzegł senatorów, że jeśli Stany 

Zjednoczone zbyt szybko zniosą ograniczenia wirus rozprzestrzeni się 

 

Doktor Anthony Fauci  powiedział, że jeśli federalne wskazówki aby 

poluzować ograniczenia zostaną zrealizowane wtedy „małe ogniska" staną się 

centrami zakażeń. Powiedział również, że liczba ofiar śmiertelnych w USA 

jest prawdopodobnie wyższa niż oficjalne dane mówiące o 80 000 osób. Jego 

zdanie jest w opozycji do tonu prezydenta D. Trumpa, który jest skłonny aby 

uruchomić gospodarkę.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52629681 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52629681
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Koronawirus: Na świecie potwierdzono 4,2 miliona przypadków zakażenia 

koronawirusem, zmarło 287 000 osób, wyzdrowiało 1,5 miliona 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52627824 

 

 

 

 

 

Koronawirus Rosja: W ciągu doby zarejestrowano 10 899 przypadków 

zachorowania na COVID-19 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1010049/2020-05-12/za-sutki-v-rossii-vyiavleno-10-899-

sluchaev-zabolevaniia-covid-19 

 

 

Atak w Afganistanie: Zginęły dzieci kiedy napastnicy zaatakowali oddział 

położniczy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52631071 

 

 

 

 

USA: D. Trump spiera się z reporterką w związku ze „złośliwym pytaniem" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52627604/trump-spars-with-

asian-american-reporter-over-nasty-question 

 

 

11.V 

https://www.bbc.com/news/live/world-52627824
https://iz.ru/1010049/2020-05-12/za-sutki-v-rossii-vyiavleno-10-899-sluchaev-zabolevaniia-covid-19
https://iz.ru/1010049/2020-05-12/za-sutki-v-rossii-vyiavleno-10-899-sluchaev-zabolevaniia-covid-19
https://www.bbc.com/news/world-asia-52631071
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52627604/trump-spars-with-asian-american-reporter-over-nasty-question
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52627604/trump-spars-with-asian-american-reporter-over-nasty-question
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Koronawirus: Plemię Sioux z Dakoty Południowej nie zgadza się na usunięcie 

„nielegalnych" punktów kontrolnych 

 

 

Stojący na czele plemienia Harold Frazier informuje, że "nie przeprosi za 

to , że jego plemię należy do bezpiecznej wyspy, która jest otoczona przez 

morze niepewności i śmierci" 

 

Plemię Sioux w amerykańskim stanie Dakaota Południowa odmawia usunięcia 

punktów kontrolnych które są ustawione na drogach przechodzących przez ich 

ziemię 

Burmistrz Południowej Dakoty Kristi Noem napisał w ubiegłym tygpdniu do 

kilku przywódców plemion informując, że punkty kontrolne są nielegalne. Ale 

zdaniem plemienia Sioux są one jedynym zabezpieczeniem, które spowoduje, że 

wirus nie dostanie się na teren rezerwatów. Ograniczona liczba punktów 

medycznych nie byłaby w stanie poradzić sobie z epidemią tłumaczą. W chwili 

obecnej ludzie mogą przyjechać na teren rezerwatu jeśli wymaga tego 

konieczność i nie przybywają z ognisk choryby Covid-19 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52615311 

 

 

 

Koronawirus: Coraz więcej krajów europejskich zaczyna znosić ograniczenia 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52615311
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52612438 

 

 

 

Polscy naukowcy stworzyli kalkulator dla obliczenia prawdopodobieństwa 

śmierci na COVID-19 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1009846/2020-05-11/polskie-uchenye-sozdali-kalkuliator-dlia-

podscheta-veroiatnosti-smerti-ot-covid-19 

 

 

 

Irańska marynarka wojenna omyłkowo ostrzelała swój statek w Zatoce 

Omańskiej w wyniku czego zginęło 19 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52612511 

 

10.V 

Koronawirus Niemcy: Liczba zakażeń rośnie po tym jak poluzowano obostrzenia 

 

https://www.bbc.com/news/live/world-52612438
https://iz.ru/1009846/2020-05-11/polskie-uchenye-sozdali-kalkuliator-dlia-podscheta-veroiatnosti-smerti-ot-covid-19
https://iz.ru/1009846/2020-05-11/polskie-uchenye-sozdali-kalkuliator-dlia-podscheta-veroiatnosti-smerti-ot-covid-19
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52612511
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Niemcy wprowadziły program masowego przeprowadzania testów w tym w 

miejscach wjazdu do Berlina 

 

Liczba infekcji w Niemczech rośnie jak pokazują oficjalne dane, kilka dni 

po tym jak kraj złagodził część restrykcji 

 

Zgodnie z Robert Koch Institute (RKI) współczynnik reprodukcji  wirusa 

obecnie wynosi powyżej 1. Co oznacza, że liczba zarażonych obecnie wzrasta. 

Dane z raportu pojawiły sie po tym jak tysiące ludzi zebrały się w sobotę 

zapowiadając koniec obostrzeń 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52604676 

 

 

Koronawirus: Uśmiech zza maski 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52593522/coronavirus-the-faces-

smiling-behind-the-masks 

 

 

 

Szefowa komisji Europejskiej zagroziła Niemcom wprowadzeniem sankcji 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52604676
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52593522/coronavirus-the-faces-smiling-behind-the-masks
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52593522/coronavirus-the-faces-smiling-behind-the-masks
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źródło: BBC 

https://iz.ru/1009681/2020-05-10/glava-evrokomissii-prigrozila-germanii-

sanktciiami 

 

 

 

Dzień, w którym pojawili się piraci 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52295222 

 

 

9.V 

Koronawirus: Władze Chin przyznały się do słabości systemu zdrowia 

 

 

Lekarze w Wuhan uczcili tych, którzy umarli na koronawirusa w Chinach 

 

Pandemia koronawirusa jest „wielkim testem", który pokazał słabość e 

chińskim systemie zdrowia publicznego, powiedział jeden z przedstawicieli 

władz w chińskich mediach 

https://iz.ru/1009681/2020-05-10/glava-evrokomissii-prigrozila-germanii-sanktciiami
https://iz.ru/1009681/2020-05-10/glava-evrokomissii-prigrozila-germanii-sanktciiami
https://www.bbc.com/news/world-asia-52295222
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To wyjątkowe wyznanie ze strony dyrektora Chińskiej Narodowej Komisji 

Zdrowia Li Bina pojawiło się po nieustannej krytyce państw w stosunku do 

działania Chin w związku pandemią. Chiny poprawią teraz działania mające 

chronić przed chorobami, publiczny system zdrowia publicznego oraz 

zbieranie danych poinformował. Chiny zaoferowały pomoc Korei Północnej w 

czasie pandemii. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52600618 

 

 

 

Koronawirus: Rosja świętuje rocznicę dnia zwycięstwa w II wojnie światowej 

w stonowany sposób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52599305 

 

 

 

Koronawirus: Andy Serkis czyta całego Hobbita online w celach 

charytatywnych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-52568497 

 

 

W Pradze sprofanowano cokół pomnika marszałka Koniewa 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1009471/2020-05-09/v-prage-oskvernili-pedestal-pamiatnika-

marshalu-konevu 

 

 

Litlle Richard: Zmarł pionier Rock'n' rolla 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-52601228 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52600618
https://www.bbc.com/news/world-europe-52599305
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-52568497
https://iz.ru/1009471/2020-05-09/v-prage-oskvernili-pedestal-pamiatnika-marshalu-konevu
https://iz.ru/1009471/2020-05-09/v-prage-oskvernili-pedestal-pamiatnika-marshalu-konevu
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-52601228
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8.V 

Koronawirus: WHO ostrzega, że w Afryce w ciągu roku może umrzeć 190 000 

ludzi 

 

 

Kluczowe jest leczenie przy zachowaniu warunków izolacji informuje szef ONZ 

w Afryce 

 

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że aż 190 000 ludzi może umrzeć w 

Afryce  w ciągu pierwszego roku pandemii koronawirusa jeśli zawiodą 

kluczowe zasady zapobiegające zakażeniom 

 

Według nowych badań pandemia może wydłużyć się do kilku lat. 

"Najprawdopodobniej będzie się tlić w punktach zapalnych skąd może się 

rozprzestrzeniać" informuje szef WHO w Afryce Matshidiso Moeti. Ostrzeżenia 

WHO pojawiło się po tym kiedy Nigeria oraz inne kraje w RPA oraz Wybrzeże 

Kości Słoniowej zaczęły znosić ograniczenia 

źródło: BBC 
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https://www.bbc.com/news/world-africa-52587408 

 

Koronawirus: Włochy stały się trzecim krajem na świecie pod względem liczby 

ofiar śmiertelnych ponad 30 000 ludzi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52585561 

 

 

 

Koronawirus Rosja: Personel szpitali pracuje bez masek 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52508834/coronavirus-russian-

hospital-staff-working-without-masks 

 

 

 

ROSJA: Pierwszy samolot z rosyjskimi żołnierzami przyleciał do Włoch 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1008967/2020-05-08/pervyi-samolet-s-rossiiskimi-voennymi-

pokinul-italiiu 

 

 

ROSJA: W. Putin wyjaśnił przyczynę przepisywania historii w niektórych 

krajach 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1008978/2020-05-08/putin-obiasnil-prichiny-zhelaniia-

perepisat-istoriiu-v-nekotorykh-stranakh 

 

 

Ahmaud Arbery: Ojciec i syn oskarżeni o zamordowanie czarnoskórego biegacza 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52585505 

https://www.bbc.com/news/world-africa-52587408
https://www.bbc.com/news/live/world-52585561
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52508834/coronavirus-russian-hospital-staff-working-without-masks
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52508834/coronavirus-russian-hospital-staff-working-without-masks
https://iz.ru/1008967/2020-05-08/pervyi-samolet-s-rossiiskimi-voennymi-pokinul-italiiu
https://iz.ru/1008967/2020-05-08/pervyi-samolet-s-rossiiskimi-voennymi-pokinul-italiiu
https://iz.ru/1008978/2020-05-08/putin-obiasnil-prichiny-zhelaniia-perepisat-istoriiu-v-nekotorykh-stranakh
https://iz.ru/1008978/2020-05-08/putin-obiasnil-prichiny-zhelaniia-perepisat-istoriiu-v-nekotorykh-stranakh
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52585505
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1 maj (piątek)  – 7 maj (czwartek) 2020 

7.V 

Bank Centralny w Wielkiej Brytanii ostrzega przed największą recesją 

 

 

Poziom bezrobocia będzie wyższy niż 9 % (źródło: Bank of England) 

 

Bank of England ostrzegł, że gospodarka Wielkiej Brytanii zmierza w 

kierunku największe recesji w historii 
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Skutkiem pandemii koronawirusa może być skurczenie się gospodarki 0 14% w 

tym roku kiedy ograniczenia zostaną zniesione w czerwcu 

Scenariusze nakreślone przez Bank pokazują, że skutkiem Covid-19 będzie 

„dramatyczne zmniejszenie się zatrudnienia oraz spadku dochodu w Wielkiej 

Brytanii" 

Gubernator Banku Anglii Andrew Bailey powiedział BBC, że nie będzie 

szybkiego powrotu do normalności.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-52566030 

 

 

Koronawirus: Francja zacznie łagodzić obostrzenia, ale restrykcje nałożona 

na Paryż zostaną utrzymane 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52568948 

 

 

 

 

Setki najemników z rosyjskiej grupy militarnej Wagner prowadzi działania w 

Libii czytamy w raporcie który wyciekł z ONZ 

źródło: IZ 

https://www.bbc.com/news/world-africa-52571777 

 

 

 

 

ROSJA: Takich nie biorą - USA zdecydowały się pozyskiwać zasoby na Księżycu 

bez Rosji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1008090/kirill-senin/takikh-ne-berut-ssha-reshili-delit-

resursy-na-lune-bez-rossii 

 

 

https://www.bbc.com/news/business-52566030
https://www.bbc.com/news/live/world-52568948
https://www.bbc.com/news/world-africa-52571777
https://iz.ru/1008090/kirill-senin/takikh-ne-berut-ssha-reshili-delit-resursy-na-lune-bez-rossii
https://iz.ru/1008090/kirill-senin/takikh-ne-berut-ssha-reshili-delit-resursy-na-lune-bez-rossii
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Książki które mają się dobrze w okresie pandemii 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20200506-the-books-that-might-flourish-in-

this-time-of-crisis?referer=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2F 

 

 

6.V 

Mutacje koronawirusa: Naukowcy zastanawiają się nad ich znaczeniem 

 

 

Badacze śledzą zmiany w „kolcach" na powierzchni wirus 

 

Naukowcy w USA i Wielkiej Brytanii zidentyfikowali setki mutacji u wirusa, 

który może wywołać chorobę Covid-19 

 

Nie ustalono jednak jeszcze jakie to ma znaczenie na rozprzestrzenianie się 

wirusa i dla efektywności szczepionki. Wirusy mutują - to jest typowe dla 

nich. Pozostaje pytanie: które z tych mutacji rzeczywiście mają znaczenie 

dla zmiany w sposobie przechodzenia choroby oraz jej zaraźliwości.   

http://www.bbc.com/culture/story/20200506-the-books-that-might-flourish-in-this-time-of-crisis?referer=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2F
http://www.bbc.com/culture/story/20200506-the-books-that-might-flourish-in-this-time-of-crisis?referer=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2F
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-52557955 

 

 

Koronawirus: Wielka Brytania nie przeprowadziła tylu testów i planowała już 

czwarty dzień z rzędu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52553430 

 

 

Koronawirus: Rosja jest na piątym miejscu pod względem liczby zakażeń 

koronawirusem 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1007887/2020-05-06/rossiia-vyshla-na-piatoe-mesto-v-mire-po-

chislu-zabolevshikh-covid-19 

 

 

 

 

Koronawirus: Biały Dom planuje rozwiązać specgrupę zajmującą się walką z 

wirusem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52553829 

 

 

 

 

Millie Small: Piosenkarka znana z przeboju „My Boy Lollipop” zmarła w wieku 

72 lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-52557332 

https://www.bbc.com/news/health-52557955
https://www.bbc.com/news/live/world-52553430
https://iz.ru/1007887/2020-05-06/rossiia-vyshla-na-piatoe-mesto-v-mire-po-chislu-zabolevshikh-covid-19
https://iz.ru/1007887/2020-05-06/rossiia-vyshla-na-piatoe-mesto-v-mire-po-chislu-zabolevshikh-covid-19
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52553829
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-52557332
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5.V 

 

Koronawirus Francje: Pierwszy znany przypadek zakażenia miał miejsce w 

grudniu 

 

 

Jeden z lekarzy uważa, że wirus pojawił się we Francji prawie miesiąc 

wcześniej niż początkowo sądzono 

 

Pacjent, który byłe leczony w pobliżu Paryża 27 grudnia w związku z 

podejrzeniem zapalenia płuc rzeczywiście zaraził sie koronawirusem 

poinformował jego lekarz 

 

To oznacza, że wirus mógł pojawić się w Europie prawie miesiąc wcześniej 

niż sądzono 

Doktor Yves Cohen powiedział, że wymaz pobrany w tym czasie został ostatnio 

sprawdzony i potwierdzono na nim obecność Covid-19 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-52526554 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52526554
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Koronawirus: Wielka Brytania informuje o największej liczbie ofiar 

śmiertelnych w Europie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52539905 

 

 

 

Izraelscy naukowcy oświadczyli o przerwie  w badaniach nad szczepionką na 

koronawirusa 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1007646/2020-05-05/izrailskie-uchenye-zaiavili-o-proryve-v-

razrabotke-vaktciny-ot-koronavirusa 

 

 

 

Premier Nowej Zelandii: Granice pozostaną zamknięte „przez długi czas" 

źródło: BBB 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52540733 

 

 

 

Policja Indii objęła nadzorem 15-letniego chłopca za jego udziału w grupie 

dyskusyjnej na Instagramie, które dzieliła się zdjęciami niepełnoletnich 

dziewcząt i w lubieżny sposób komentowała je 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52541298 

 

 

4.V 

https://www.bbc.com/news/live/world-52539905
https://iz.ru/1007646/2020-05-05/izrailskie-uchenye-zaiavili-o-proryve-v-razrabotke-vaktciny-ot-koronavirusa
https://iz.ru/1007646/2020-05-05/izrailskie-uchenye-zaiavili-o-proryve-v-razrabotke-vaktciny-ot-koronavirusa
https://www.bbc.com/news/world-asia-52540733
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52541298
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Koronawirus: Światowi liderzy obiecują miliardy w wynalezieniu szczepionki 

 

 

Naukowcy w Pekinie prowadzą jeden z kilkunastu projektów badawczych 

zmierzających do stworzenia potencjalnej szczepionki 

 

Ponad 8 miliardów dolarów obiecano jako pomoc w wynalezieniu szczepionki 

przeciwko koronawirusowi oraz sfinansowanie badań w diagnozie i leczeniu 

 

Około 40 krajów i darczyńców wzięło udział w szczycie zorganizowanym 

online, którego gospodarzem była Unia Europejska. Przewodnicząca Komisji UE 

Ursula von der Leyen  powiedział, że pieniądze mogą przyczynić się do 

niespotykanej dotąd globalnej współpracy. Do tej pory ponad 30 krajów, ONZ 

wraz z organizacjami filantropijnymi oraz instytucjami badawczymi 

przekazało środki finansowe. 

źródło: BBC 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52525387 

 

 

Koronawirus: Na całym świecie liczba zarażonych osiągnęła 3,5 miliona w tym 

prawie 250 000 osób zmarło 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52525387
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https://www.bbc.com/news/live/world-52525531 

 

 

 

 

Koronawirus: „Brakujące ogniwo" w transmisji  pomiędzy gatunkami może nigdy 

nie zostać odkryte 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-52529830 

 

 

 

A. Łukaszenko określił termin przeprowadzenia wyborów prezydenckich na 

Białorusi 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1007484/2020-05-04/lukashenko-nazval-sroki-provedeniia-

prezidentskikh-vyborov-v-belorussii 

 

 

Malaria „całkowicie powstrzymywana" przez jeden z drobnoustrojów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-52530828 

 

 

 

Rosja zaproponowała Republice Czeskiej wznowienie dialogu w sprawie  obrony 

pomników 

źródło: Iz 

https://iz.ru/1007455/2020-05-04/rossiia-predlozhila-chekhii-aktivizirovat-

dialog-po-zashchite-pamiatnikov 

 

 

https://www.bbc.com/news/live/world-52525531
https://www.bbc.com/news/science-environment-52529830
https://iz.ru/1007484/2020-05-04/lukashenko-nazval-sroki-provedeniia-prezidentskikh-vyborov-v-belorussii
https://iz.ru/1007484/2020-05-04/lukashenko-nazval-sroki-provedeniia-prezidentskikh-vyborov-v-belorussii
https://www.bbc.com/news/health-52530828
https://iz.ru/1007455/2020-05-04/rossiia-predlozhila-chekhii-aktivizirovat-dialog-po-zashchite-pamiatnikov
https://iz.ru/1007455/2020-05-04/rossiia-predlozhila-chekhii-aktivizirovat-dialog-po-zashchite-pamiatnikov
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3.V 

 

Wymiana ognia pomiędzy Koreą Północna i Południową po tym jak Kim Jong-un 

pojawił się publicznie po kilku tygodniach nieobecności 

 

 

Nie wiadomo co spowodowało wymianę ognia 

 

Pomiędzy Korea Północna i Południową doszło do wymiany ognia w strefie 

zdemilitaryzowanej 

 

Armia Korei Południowej poinformowała, że zostało ostrzelany stanowisko 

obrony w mieście Cheorwon. Odpowiedziano ogniem oraz wydano ostrzeżenie. 

Incydenty takie w miejscu gdzie znajduje się najbardziej ufortyfikowana 

granica na świecie są rzadkie . Sekretarz stanu Mike Pompeo powiedział 

amerykańskim mediom, że strzały z Północy były prawdopodobnie „przypadkowe" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52518844 

 

 

Koronawirus Rosja: Główny kardiolog Ministerstwa Zdrowia wezwał do 

obostrzenia obowiązujących zasad 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52518844
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źródło: IZ 

https://iz.ru/1007289/2020-05-03/glavnyi-kardiolog-minzdrava-prizval-

uzhestochit-ogranichitelnye-mery 

 

 

 

Kim Jong-un: D. Trump jest „zadowolony", że przywódca Korei Północnej 

pojawił się publicznie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52518184 

 

 

 

Daniel Pearl: Rodzice zamordowanego dziennikarza doprowadzili do apelacji w 

Pakistanie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52518015 

 

 

 

Koronawirus: Prezydent Tanzanii obiecał, że będzie importował „lekarstwo" z 

Madagaskaru 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-52519853 

 

 

2.V 

Koronawirus Malezja: Aresztowania, aby „zredukować rozprzestrzenianie się 

Covid-19" 

 

https://iz.ru/1007289/2020-05-03/glavnyi-kardiolog-minzdrava-prizval-uzhestochit-ogranichitelnye-mery
https://iz.ru/1007289/2020-05-03/glavnyi-kardiolog-minzdrava-prizval-uzhestochit-ogranichitelnye-mery
https://www.bbc.com/news/world-asia-52518184
https://www.bbc.com/news/world-asia-52518015
https://www.bbc.com/news/world-africa-52519853


 POLSKI PORTAL  1-31  maj 2020                                                                                                                                                 nr 5  (86)                                                                                                                                                        
59 
 

 

Ludzie byli eskortowani ze swoich domów oraz prowadzeni do oczekujących 

ciężarówek 

 

Zdaniem policji w Malezji operacja polegająca na aresztowaniu 

„nieudokumentowanych" migrantów w Kula Lumpur, która odbyła się w piątek ma 

na celu powstrzymać rozprzestrzenianie się Covid-19 

 

Ludzie zostali aresztowani ab upewnić się czy nie poruszają się w pobliżu i 

nie rozprzestrzeniania infekcji powiedział szef policji Abdul Hamid Bador 

agencji informacyjnej. Zdjęcia pokazują dużą liczbę agentów w odzieży 

ochronnej, którzy dokonują aresztowań. Do akcji doszło w części stolicy, w 

której wiadomo, że przebywają cudzoziemcy. ONZ nalega na władze Malezji aby 

zwolniły dzieci i niektóre osoby z obozów w których przebywają migranci  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52515000 

 

Koronawirus: W Stanach Zjednoczonych liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 

65 000 

źróło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52512663 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52515000
https://www.bbc.com/news/live/world-52512663
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Koronawirus Włochy: Zanotowano przyrost przypadków śmiertelnych w ciągu 

doby 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1007183/2020-05-02/v-italii-uvelichilsia-prirost-smertei-ot-

koronavirusa-za-sutki 

 

 

Koronawirus: Hiszpania wprowadza obowiązek noszenia masek w środkach 

transportu publicznego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52513516 

 

 

1.V 

Koronawirus Indie: Miasta pozostaną zamknięte przez kolejne dwa tygodnie 

 

 

 

Istnieje obawa, że obostrzenia mogą uderzyć w niektóre grupy społeczne i 

gospodarkę kraju 

https://iz.ru/1007183/2020-05-02/v-italii-uvelichilsia-prirost-smertei-ot-koronavirusa-za-sutki
https://iz.ru/1007183/2020-05-02/v-italii-uvelichilsia-prirost-smertei-ot-koronavirusa-za-sutki
https://www.bbc.com/news/world-europe-52513516


 POLSKI PORTAL  1-31  maj 2020                                                                                                                                                 nr 5  (86)                                                                                                                                                        
61 
 

 

Zamknięcie miast z powodu koronawirus w Indiach zostanie wydłużone po 4 

maja przez następne dwa tygodnie 

 

Według nowych reguł ustalonych w piątek, w kraju powstanie system stref: 

czerwonych, zielonych i pomarańczowych. Za czerwone uznawane są miasta, 

które są ogniskami infekcji. W Indiach zamknięto miasta od 24 marca, liczba 

zarażonych wyniosła ponad 35 000 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52505436 

 

 

 

Koronawirus: Zachowanie bezpiecznej odległości od siebie na lotniska nie 

jest możliwe, informuje szef Heathrow 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-52504183 

 

 

 

USA: Joe Biden zaprzecza oskarżeniom Tary Reade, która oskarżyła go o 

molestowanie seksualne 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52499900 

 

 

 

 

Dlaczego film pt. Gwiezdne Wojny: Imperium kontratakuje jest oceniany tak 

wysoko? 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20200430-star-wars-why-the-empire-strikes-

back-is-overrated 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52505436
https://www.bbc.com/news/business-52504183
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52499900
http://www.bbc.com/culture/story/20200430-star-wars-why-the-empire-strikes-back-is-overrated
http://www.bbc.com/culture/story/20200430-star-wars-why-the-empire-strikes-back-is-overrated

