
 POLSKI PORTAL  1-31 marzec 2020                                                                                                                                                 nr 3  (84)                                                                                                                                                        
1 
 

 

    3 (84) 1-31.03.2020                                                            POLSKA - EUROPA - ŚWIAT - > KRONIKA WIADOMOŚCI 

W numerze: 

63    USA - Prawybory w Połd. Karolinie - zwycięstwo J. Baidena 

62    W Izraelu odbyły się kolejne w tym roku wybory powszechne 

61    Korea Północna podczas pierwszego testu w tym roku wystrzeliła   

        dwa pociski 

60    Woja w Syrii: Turcja kontynuuje ofensywę  w Idlib 

59    Czego możemy się nauczyć z epidemii „Hiszpanki" 

58    Koronawirus: We Włoszech zostaną zamknięte wszystkie szkoły 

53   Samobójca zdetonował bombę przy ambasadzie USA w Tunezji 

51    Armatka wodna i gaz łzawiący na turecko-greckiej granicy 

49    Sześć myśliwców RAF-u przechwyciło samolot  

48    Czarny poniedziałek: Akcje firm na giełdach światowych  

         zanotowały największy spadek 

45    Koronawirus: Koreańskie linie lotnicze walczą o przetrwanie 

43    WHO ogłosiła pandemię wirusa 

42    Na Grenlandii i Antarktyce przyśpiesza topnienie lodu 

39    Koronawirus: Europa jest teraz epicentrum pandemii  - WHO 
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36    Atak na bazę w Iraku: Ranni członkowie koalicji i Irakijczyk 

32    USA: Muzealna kolekcja zwojów znad M. Martwego fałszywa 

31    Zmiany klimatyczne: Wg badań winę ponoszą bogaci 

28    Koronawirus Włochy osób w ciągu jednego dnia zmarło 475 osób  

25    INDIE: Wydarzenia w Nirbhaya - na czterech mężczyznach  

      wykonano karę śmierci za gwałt i morderstwo  

29 marzec (niedziela)  – 31 marzec (sobota) 2020 

31.III 

Koronawirus: Kryzys w europejskich domach opieki 

 

 

W domu opieki w Rothschild w Paryżu zmarło 16 osób 

 

Śmierć może być niewidoczna ale trudno ukryć trumny 

Przed domem opieki Rothschild w Paryżu samochód dostawczy przywiózł 

drewniany ładunek wciąż opakowany w folię. 
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Dostawca powiedział jednemu z dziennikarzy, że tak jest nieprzerwanie. 

Drzwi doku opieki są zamknięte. 16 ludzi zmarło a 80 jest zarażonych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52094491 

 

 

 

Koronawirus USA Liczba osób zarażonych wyższa niż w Chinach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52101615 

 

 

 

Koronawirus: Trzech na czterech Amerykanów odczuwa skutki zamkniętych miast  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52103066 

 

 

 

Koronawirus: Liczba ofiar śmiertelnych w USA a w Chinach, Włoszech i Korei 

Południowej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52066105/coronavirus-us-death-

rates-v-china-italy-and-south-korea 

 

 

 

Koronawirus - kwarantanna w Indiach 

źródło: IZ 

https://iz.ru/993219/gallery/tolpy-v-indii-koronavirus#show-photo2=0 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52094491
https://www.bbc.com/news/live/world-52101615
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52103066
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52066105/coronavirus-us-death-rates-v-china-italy-and-south-korea
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52066105/coronavirus-us-death-rates-v-china-italy-and-south-korea
https://iz.ru/993219/gallery/tolpy-v-indii-koronavirus#show-photo2=0
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Jakie jedzenie przetrwa apokalipsę? 

Źródło: BBC 

https://www.bbc.com/future/article/20200330-which-foods-are-best-to-eat-

after-the-apocalypse 

 

 

 

30.III 

Koronawirus: Zamknięcie miast w Indiach zamienia się w ludzką tragedię 

 

 

90-letnia Kajodi Devi wędruje z Delhi do swojej wioski 

 

Kiedy z nim rozmawiałem przez telefon on właśnie wrócił do domu do swojej 

wioski w prowincji Rajasthan z sąsiedniego Gujarat gdzie pracował jako 

murarz 

 

https://www.bbc.com/future/article/20200330-which-foods-are-best-to-eat-after-the-apocalypse
https://www.bbc.com/future/article/20200330-which-foods-are-best-to-eat-after-the-apocalypse


 POLSKI PORTAL  1-31 marzec 2020                                                                                                                                                 nr 3  (84)                                                                                                                                                        
5 
 

W skwarze Goutam Lal Meena wędrował po drodze z ubitego kamienia w 

sandałach. Powiedział, że przetrwał dzięki herbatnikom i wodzie. 

W Gujarat Meena zarabiał 400 rupii (5,34 dolarów) na dzień i wysyłał 

wszystkie swoje zarobki do domu. Praca i zarobione pieniądze skończyły się 

kiedy Indie zapowiedziały zamknięcie miast 24 marca dając czas swoim 

obywatelom cztery godziny aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa(W 

Indiach zanotowano ponad 1000 przypadków zakażenia wirusem Covid-19 i 27 

ofiar śmiertelnych). Wyłączenie wszelkiego transportu oznaczało, ze musi 

podróżować pieszo. "Szedłem przez dzień i noc. A jaką miałem możliwość? 

Miałem mało pieniędzy i prawie w ogóle nie miałem jedzenia - Meena 

powiedział mi zachrypniętym  i przemęczonym głosem. Nie był sam. W całych 

Indiach pracownicy migracyjni opuszczają swoje zamknięte miasta i wracają 

do domów do swoich wiosek. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52086274 

 

 

Koronawirus - Włochy wydłużają izolację miast co najmniej do 12 kwietnia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52087619 

  

 

 

Koronawirus USA - D. Trump rozszerza obowiązujące zasady obejmujące walkę z 

rozprzestrzenianiem się wirusa na okres poświąteczny 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52087113 

  

 

 

Koronawirus Rosja - Liczba zakażonych wzrosła do 1836 osób 

źródło: IZ  

https://iz.ru/993156/2020-03-30/v-rossii-chislo-zarazivshikhsia-

koronavirusom-dostiglo-1836 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52086274
https://www.bbc.com/news/live/world-52087619
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52087113
https://iz.ru/993156/2020-03-30/v-rossii-chislo-zarazivshikhsia-koronavirusom-dostiglo-1836
https://iz.ru/993156/2020-03-30/v-rossii-chislo-zarazivshikhsia-koronavirusom-dostiglo-1836
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Jak się izolować i czego można nauczyć się od Szwecji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/worklife/article/20200328-how-to-self-isolate-what-we-

can-learn-from-sweden 

  

 

 

 

Najlepsze jak dotąd książki z 2020 roku 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20200327-the-best-books-of-2020-so-far 

 

 

29.III 

 

Koronawirus Szwecja: Zamknięcie miast jakie zamknięcie ? Inne niż zazwyczaj 

podejście do problemu 

 

https://www.bbc.com/worklife/article/20200328-how-to-self-isolate-what-we-can-learn-from-sweden
https://www.bbc.com/worklife/article/20200328-how-to-self-isolate-what-we-can-learn-from-sweden
http://www.bbc.com/culture/story/20200327-the-best-books-of-2020-so-far
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Rząd nie wprowadził zaleceń jak należy zachowywać sie w miejscach 

publicznych 

 

Podczas gdy szereg państw europejskich wprowadza ścisłe ograniczenia w 

związku z pandemia wirusa jeden kraj decyduje się na to aby życie toczyło 

się prawie normalnie 

 

Po długiej zimie, właśnie nastąpiło ocieplenie i ludzie w stolicy Szwecji 

korzystają z tego. Rodziny jedzą lody pod ogromnym pomnikiem Boga Wikingów 

Thora na placu Mariatorget. Młodzi ludzie cieszą się spacerami na ulicach. 

W innych częściach miasta kluby nocne było otwarte w tym tygodniu ale w 

niedzielę zakazano organizowania spotkań dla więcej niż 50 osób 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-52076293 

 

 

Koronawirus Indie: Premier kraju przeprasza po tym jak wprowadził 

ograniczenia, które dotknęły wiele ludzi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52081396 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52076293
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52081396
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Koronawirus Wielka Brytania: Premier B. Johnson ostrzega, że najpierw 

będzie gorzej zanim zobaczymy poprawę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-52079922 

  

 

 

Koronawirus USA: Prezydent D. Trump powiedział, ze nie będzie konieczne 

objęcie Nowego Jorku kwarantanną 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52080119 

  

  

Koronawirus Rosja: Rosja odwołała referendum dotyczące zmian w konstytucji 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52040885/coronavirus-russia-

cancels-referendum-and-declares-holiday 

 

 

 

22 marzec (niedziela)  – 28 marzec (sobota) 2020 

28.III 

Koronawirus Chiny - Wuhan zostało częściowo otwarte 

 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-52079922
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52080119
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52040885/coronavirus-russia-cancels-referendum-and-declares-holiday
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52040885/coronavirus-russia-cancels-referendum-and-declares-holiday
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Wiele osób przybywających do Wuhan w niedzielę z walizkami podczas powrotu 

do rodziny 

 

Chińskie miasto Wuhan gdzie rozpoczęła się pandemia koronowirusa - Wuhan 

zostało częściowo otwarte po ponad dwóch miesiącach izolacji 

 

Na stacji kolejowej w Wuhan w sobotę pojawiły się tłumy podróżnych. 

Według raportu ludzie mogą przyjechać do miasta ale nie wolno go im 

opuszczać. 

W Wuhan stolicy prowincji Hubei zaraziło się ponad 50 000 ludzi. Co 

najmniej 3 000 osób zmarło 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52075022 

 

 

 

Koronawirus Indie: Rząd kraju w związku z walką w związku z 

rozprzestrzenianiem się koronwirusa wprowadzając ograniczenia i nie dając 

wiele czasu na dostosowanie się spowodował, że miliony ludzi nie dotarły do 

miejsc zamieszania i zostały bez jedzenia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52075022
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https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52077395 

 

 

 

 

 

Koronawirus widok na opuszczony Londyn 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/uk-52075379/coronavirus-deserted-london-

landmarks-seen-from-above 

 

 

 

Koronawirus USA: D. Trump „zastanawia się nad nałożeniem kwarantanny na 

Nowy Jork” 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52079121 

 

 

Koronawirus Rosja: Wzorem stolicy ograniczenia obejmą inne części kraju 

źródło: IZ 

https://iz.ru/992359/izvestiia/ravnenie-na-stolitcu-strana-uzhestochit-

mery-po-primeru-moskvy 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52061381 

 

 

 

 

27.III 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52077395
https://www.bbc.com/news/av/uk-52075379/coronavirus-deserted-london-landmarks-seen-from-above
https://www.bbc.com/news/av/uk-52075379/coronavirus-deserted-london-landmarks-seen-from-above
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52079121
https://iz.ru/992359/izvestiia/ravnenie-na-stolitcu-strana-uzhestochit-mery-po-primeru-moskvy
https://iz.ru/992359/izvestiia/ravnenie-na-stolitcu-strana-uzhestochit-mery-po-primeru-moskvy
https://www.bbc.com/news/world-europe-52061381
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Koronawirus ograniczenia w podróżowaniu: Po tym jak wzrosła liczba osób 

zarażonych Chiny wprowadziła zakaz przyjazdu obcokrajowców do kraju 

 

 

Kolejka do kliniki zakaźnej w prowincji Hubei w piątek 

 

Chiny wprowadziły tymczasowy zakaz na wjazd obcokrajowców nawet jeżeli ci 

posiadają wizę albo status rezydenta 

 

Kraj wprowadził również ograniczenia na rejsy międzynarodowe do jednego na 

tydzień a w samolocie nie może być więcej pasażerów niż 75%. Pomimo tego 

Chiny poinformowały o przypadku jednego zarażania lokalnego koronawirusem 

od trzech dni w piątek, prawie wszystkie nowe przypadki infekcji pochodzą 

od osób przybywających z zagranicy. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52059085 

 

 

 

Koronawirus USA: Liczba osób zainfekowanych jest większa niż w Chinach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52056586 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52059085
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52056586


 POLSKI PORTAL  1-31 marzec 2020                                                                                                                                                 nr 3  (84)                                                                                                                                                        
12 
 

 

 

 

Koronawirus Włochy: Ponad 900 ofiar śmiertelnych w ciągu dnia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52058788 

 

 

 

Koronawirus Syria: Obawa w związku z obozem uchodźców w mieście Idlib 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-52054452/coronavirus-fears-

of-virus-in-idlib-refugee-camps 

 

 

 

 

Koronawirus Republika Południowej Afryki: Pierwszy przypadek śmiertelnej 

ofiary 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-52058717 

 

 

 

Koronawirus Rosja: M. Miszustin wezwał do wprowadzenia zasad obowiązujących 

w Moskwie  przeciwko COVID-19 na wszystkie regiony kraju 

źródło: IZ 

https://iz.ru/992203/2020-03-27/mishustin-prizval-rasprostranit-mery-

moskvy-protiv-covid-19-na-vse-regiony 

 

 

https://www.bbc.com/news/live/world-52058788
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-52054452/coronavirus-fears-of-virus-in-idlib-refugee-camps
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-52054452/coronavirus-fears-of-virus-in-idlib-refugee-camps
https://www.bbc.com/news/world-africa-52058717
https://iz.ru/992203/2020-03-27/mishustin-prizval-rasprostranit-mery-moskvy-protiv-covid-19-na-vse-regiony
https://iz.ru/992203/2020-03-27/mishustin-prizval-rasprostranit-mery-moskvy-protiv-covid-19-na-vse-regiony
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26.III 

Koronawirus: Amerykański senat przegłosował ustawę mającą pomóc gospodarce 

 

Liczba przypadków zarażenia koronawirusem w USA 

 

Senat w USA przyjął ustawę mającą pomóc w walce z wirusem w wysokości 2 

trylionów dolarów, która jest największym bodźcem dla gospodarki w historii 

 

Głosowanie zostało przesunięte ze względu na spór pomiędzy Republikanami a 

Demokratami w związku z wysokością zasiłków dla bezrobotnych. Plan zakłada 

wypłatę świadczeń w wysokości 1200 dolarów dla większości dorosłych 

Amerykanów aby pomóc małym firmom. Liczba ofiar śmiertelnych w USA wyniosła 

około 1000 osób oraz potwierdzono prawie 70 000 przypadków infekcji  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52033863 

  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52033863
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Koronawirus - w Stanach Zjednoczonych zanotowano najwięcej przypadków 

zarażania 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52044452 

  

 

 

ROSJA: W. Putin podał możliwą datę kiedy wirus zostanie  pokonany w kraju 

źródło: IZ 

https://iz.ru/991785/2020-03-26/putin-nazval-vozmozhnye-sroki-pobedy-nad-

koronavirusom-v-rossii 

 

 

Koronawirus - Rząd w Kosowie upadł po tym jak przegłosowano wotum 

nieufności  

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-52044136 

  

 

Koronawirus: Azjatycka „błyszcząca gwiazda" z powodu wirusa zmierza ku 

recesji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-52045797 

 

  

Koronawirus: Dlaczego w niektórych krajach nosi się maskę na twarzy a 

winnych nie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-52015486 

 

 

Wielka Rafa Barierowa po raz trzeci w ciągu pięciu lat zaczyna blaknąć 

https://www.bbc.com/news/live/world-52044452
https://iz.ru/991785/2020-03-26/putin-nazval-vozmozhnye-sroki-pobedy-nad-koronavirusom-v-rossii
https://iz.ru/991785/2020-03-26/putin-nazval-vozmozhnye-sroki-pobedy-nad-koronavirusom-v-rossii
https://www.bbc.com/news/world-europe-52044136
https://www.bbc.com/news/business-52045797
https://www.bbc.com/news/world-52015486
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-52043554 

 

 

25.III 

Covid-19: W jaki sposób wirus może się rozprzestrzeniać w biurze 

 

 

Lodówki, szuflady, pokrętła w kranach, klamki, ekspresy do kawy to miejsca 

gdzie jest najwięcej zarazków 

Jeśli nawet jedna powierzchnia została skażona wirus może zarazić większośc 

pracowników w ciągu kilku godzin. Na świecie miliony osób opuściły swoje 

biura - miejsca pracy przy biurkach, kopiarki, kuchnie firmowe aby pracować 

zdalnie z domu. Kroki te podjęto aby powstrzymać rozprzestrzenianie się 

wirusa - pracownicy mają pozostać w izolacji w swoich domach i opuścić 

zatłoczone biura aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/worklife/article/20200324-covid-19-the-ways-viruses-

can-spread-in-offices 

  

 

https://www.bbc.com/news/world-australia-52043554
https://www.bbc.com/worklife/article/20200324-covid-19-the-ways-viruses-can-spread-in-offices
https://www.bbc.com/worklife/article/20200324-covid-19-the-ways-viruses-can-spread-in-offices
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Koronawirus: Liczba ofiar śmiertelnych osiągnęła liczbę 20 000, zaraziło 

się 450 000 ludzi a wyzdrowiało 110 000 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52026908 

 

 

 

Koronawirus: Co najmniej 50 księży umarło z powodu pandemii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52015969 

 

 

 

 

Koronawirus Indie: Mieszkańcy w panice zaczęli wykupywać żywność 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-52030565/coronavirus-indians-

panic-buy-supplies-ahead-of-lockdown 

  

 

 

 

Koronawirus: Liczba ofiar śmiertelnych w Hiszpanii przekroczyła liczbę 

ofiar oficjalnie podawaną w Chinach  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52036836 

 

 

 

Koronawirus Rosja: W Moskwie tymczasowo zostaną zamknięte wszystkie centra 

rozrywki i kina 

źródło: IZ 

https://www.bbc.com/news/live/world-52026908
https://www.bbc.com/news/world-europe-52015969
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-52030565/coronavirus-indians-panic-buy-supplies-ahead-of-lockdown
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-52030565/coronavirus-indians-panic-buy-supplies-ahead-of-lockdown
https://www.bbc.com/news/world-europe-52036836
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https://iz.ru/991256/2020-03-25/v-moskve-vremenno-zakroiut-vse-

razvlekatelnye-tcentry-i-kino 

 

 

 

Władze Ukrainy wprowadzają na całym terytorium kraju stan wyjątkowy z 

powodu groźby rozszerzania koronawirusa 

źródło: IZ  

https://iz.ru/991266/2020-03-25/na-ukraine-vveli-rezhim-chs-iz-za-

koronavirusa 

 

 

 

24.III 

Liczba ofiar koronowirusa w Hiszpanii wzrosła o 514 w ciągu 24 godzin 

 

 

Liczba ofiar śmiertelnych w Hiszpanii w ciągu jednego dnia wzrosła o 

kolejne 514 osoby w ciągu jednego dnia  

https://iz.ru/991256/2020-03-25/v-moskve-vremenno-zakroiut-vse-razvlekatelnye-tcentry-i-kino
https://iz.ru/991256/2020-03-25/v-moskve-vremenno-zakroiut-vse-razvlekatelnye-tcentry-i-kino
https://iz.ru/991266/2020-03-25/na-ukraine-vveli-rezhim-chs-iz-za-koronavirusa
https://iz.ru/991266/2020-03-25/na-ukraine-vveli-rezhim-chs-iz-za-koronavirusa
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Oficjalne dane mówią że w wyniku koronawirusa zmarło 2696 osób i prawie 40 

000 jest zarażonych. Wśród nich jest 5400 pracowników służby zdrowia. 

Hiszpania jest najbardziej dotkniętym przez pandemię krajem po Włoszech 

gdzie zmarło do tej pory ponad 6000 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52020060 

  

 

 

Koronawirus - Liczba ofiar śmiertelnych we Włoszech rośnie ale liczba 

zarażonych znowu spada 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52013888 

  

 

 

 

Rosja koronawirus: W Dumie Państwowej przedstawiono projekt o karaniu 

pozbawieniem  wolności  do 7 lat za naruszenie kwarantanny  

źródło: IZ 

https://iz.ru/990816/2020-03-24/v-gosdume-predlozhili-shtraf-do-2-mln-

rublei-za-narushenie-karantina 

 

 

 

 

Czy wysoka temperatura zabije wirusa Covid 19 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/future/article/20200323-coronavirus-will-hot-weather-

kill-covid-19 

  

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52020060
https://www.bbc.com/news/live/world-52013888
https://iz.ru/990816/2020-03-24/v-gosdume-predlozhili-shtraf-do-2-mln-rublei-za-narushenie-karantina
https://iz.ru/990816/2020-03-24/v-gosdume-predlozhili-shtraf-do-2-mln-rublei-za-narushenie-karantina
https://www.bbc.com/future/article/20200323-coronavirus-will-hot-weather-kill-covid-19
https://www.bbc.com/future/article/20200323-coronavirus-will-hot-weather-kill-covid-19
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Zaginione osoby na Ukrainie podczas trwającego konfliktu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52009231/ukraine-s-missing-people-

amid-ongoing-conflict 

 

 

 

Generalna Prokuratura Rosji zawiadomiła o ekstradycji z Polski 

współwłaściciela „Zimowej wiśni" 

źródło: IZ  

https://iz.ru/990818/2020-03-24/gp-soobshchila-ob-ekstraditcii-iz-polshi-

sovladeltca-zimnei-vishni 

https://iz.ru/784146/ivan-petrov/mertvorozhdennyi-proekt-zimniaia-vishnia-

byla-obrechena-na-gibel-v-ogne 

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1813990/ 

 

 

23.III 

Koronawirus: Korea Południowa informuje o najmniejszej liczbie nowych 

infekcji od czterech tygodni 

 

 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52009231/ukraine-s-missing-people-amid-ongoing-conflict
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52009231/ukraine-s-missing-people-amid-ongoing-conflict
https://iz.ru/990818/2020-03-24/gp-soobshchila-ob-ekstraditcii-iz-polshi-sovladeltca-zimnei-vishni
https://iz.ru/990818/2020-03-24/gp-soobshchila-ob-ekstraditcii-iz-polshi-sovladeltca-zimnei-vishni
https://iz.ru/784146/ivan-petrov/mertvorozhdennyi-proekt-zimniaia-vishnia-byla-obrechena-na-gibel-v-ogne
https://iz.ru/784146/ivan-petrov/mertvorozhdennyi-proekt-zimniaia-vishnia-byla-obrechena-na-gibel-v-ogne
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1813990/
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Ludzie w Seulu dezynfekują swoje najbliższe otoczenie 

 

W kraju  zanotowano 64 nowe przypadki Covid-19 w ciągu ostatnich 24 godzin, 

liczba wszystkich zarażonych wynosi 8961 a 111 osób zmarło. ale władze 

medyczne ostrzegają przed zadowoleniem informując, że kraj czeka jeszcze 

długa droga z infekcją. 

Obecnie centrum pandemii znajduje się w Europie. We Włoszech w niedzielę 

zanotowano 651 nowych przypadków zarażonych osób. W Hiszpanii w ciągu 

ostatniej doby zmarły 462 osoby. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52001837 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koronawirus: Boris Johnson mówi, ze dla Wielkiej Brytanii to „największe 

zagrożenie od wielu dekad" 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52001837
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-52000039 

 

 

 

 

Koronawirus Kolumbia: Co najmniej 23 osoby zostały zabite w wyniku 

zamieszek w więzieniu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-51999594 

 

 

 

ROSJA: Praca nad szczepionką na koronawirusa przeszła pierwszą fazę 

źródło: IZ 

https://iz.ru/990241/2020-03-23/vaktcina-fmba-ot-koronavirusa-proshla-

pervuiu-fazu 

 

 

22.III 

Stolicę Chorwacji - Zagrzeb nawiedziło trzęsienie ziemi 

 

https://www.bbc.com/news/live/world-52000039
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-51999594
https://iz.ru/990241/2020-03-23/vaktcina-fmba-ot-koronavirusa-proshla-pervuiu-fazu
https://iz.ru/990241/2020-03-23/vaktcina-fmba-ot-koronavirusa-proshla-pervuiu-fazu
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Premier Chorwacji Andrej Plenkovic szacuje zniszczenia spowodowane przez 

trzęsienie 

 

W wyniku trzęsienia ziemi w stolicy Chorwacji zniszczeniu uległy budynki 

oraz samochody, które zostały przysypane gruzami 

 

Media informują o krytycznym stanie nastolatka, który uległ obrażeniom po 

zawaleniu się dachu. Iglica kościoła katedralnego w Zagrzebiu uległa 

zniszczeniu. Po niedzielnych wstrząsach burmistrz Zagrzebia poinformował 

ludzi aby wrócili do swoich domów związku z obawami o rozprzestrzenianie 

się koronawirusa. 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51995861 

  

 

 

 

 

Koronawirus Włochy: Region Lombardii wprowadza dalsze obostrzenia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51995861
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https://www.bbc.com/news/world-europe-51991972 

 

 

 

 

Koronawirus: Niemcy wprowadzają zakaz spotkań dotyczący więcej niż dwóch 

osób 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/live/world-51994675 

  

 

 

Kanclerz Niemiec Angela Merkel poddała się kwarantannie w związku z 

kontaktem z zarażoną osobą 

źródło: IZ 

https://iz.ru/990060/2020-03-22/merkel-otpravilas-na-karantin-iz-za-

kontakta-s-zarazhennym-koronavirusom 

 

15 marzec (niedziela)  – 21 marzec (sobota) 2020 

 

 

 

21.III 

Koronawirus Wielka Brytania - W związku z walką z wirusem w kraju zamyka 

się puby i restauracje 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51991972
https://www.bbc.com/news/live/world-51994675
https://iz.ru/990060/2020-03-22/merkel-otpravilas-na-karantin-iz-za-kontakta-s-zarazhennym-koronavirusom
https://iz.ru/990060/2020-03-22/merkel-otpravilas-na-karantin-iz-za-kontakta-s-zarazhennym-koronavirusom
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Wyludniona Tapas restaurant in Camberley w Surrey 

 

Kawiarnie, puby i restauracje muszą zostać zamknięte od piątku w nocy - z 

wyjątkiem tych gdzie można kupić jedzenia na wynos poinformował premier 

Boris Johnson 

Także wszystkie brytyjskie kluby nocne, teatry, kina, siłownie i ośrodki 

rekreacji mają zostać zamknięte „tak szybko jak to tylko możliwe". 

B. Johnson poinformował, że sytuacja będzie sprawdzana każdego miesiąca  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-51981653 

 

 

Koronawirus: Przywódcy państw informują mieszkańców aby stosowali się do 

zasad 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-51984399 

 

 

 

Koronawirus Kenia: Obawa jednego z ojców o zatłoczone osiedle w Kibera 

https://www.bbc.com/news/uk-51981653
https://www.bbc.com/news/live/world-51984399
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-africa-51988073/coronavirus-a-father-s-

fears-in-kenya-s-crowded-kibera-settlement 

 

 

 

Koronawirus Australia - Policja podjęła działania na Bondi Beach (plaży) 

gdzie wypoczywało wielu ludzi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-51984725 

 

 

 

Koronawirus Rosja - Do kraju powróciło około 50 tysięcy turystów 

źródło: BBC 

https://iz.ru/989805/2020-03-21/okolo-50-tys-organizovannykh-turistov-

vernulis-v-rossiiu-za-nedeliu 

 

 

20.III 

INDIE: Wydarzenia w Nirbhaya - na czterech mężczyznach wykonano karę 

śmierci za gwałt i morderstwo 

 

https://www.bbc.com/news/av/world-africa-51988073/coronavirus-a-father-s-fears-in-kenya-s-crowded-kibera-settlement
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-51988073/coronavirus-a-father-s-fears-in-kenya-s-crowded-kibera-settlement
https://www.bbc.com/news/world-australia-51984725
https://iz.ru/989805/2020-03-21/okolo-50-tys-organizovannykh-turistov-vernulis-v-rossiiu-za-nedeliu
https://iz.ru/989805/2020-03-21/okolo-50-tys-organizovannykh-turistov-vernulis-v-rossiiu-za-nedeliu
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Oskarżeni nie przyznali sie do winy 

 

Czterech mieszkańców Indii, których uznano za winnych zbiorowego gwałtu i 

zabójstwa studentki w Delhi w 2012 roku zostało powieszonych 

 

Akshay Thakur, Vinay Sharma, Pawan Gupta i Mukesh Singh zostało w 2013 roku 

skazanych n śmierć. Wyrok odbył się w stolicy w więzieniu Tihar. 

 

Ich ofiara zmarła w wyniku ran po tym jak zgwałciło ją sześciu mężczyzn. 

Wydarzenie wywołało oburzenie wśród społeczeństwa i spowodowało do 

wprowadzenia zmian w kodeksie dotyczących kar za gwałt 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-51969961 

 

 

Koronawirus: W krajach wprowadza się coraz więcej ograniczeń 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-51969508 

 

 

W Rosji opracowano sześć szczepionek na koronawirusa 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-51969961
https://www.bbc.com/news/live/world-51969508
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źródło: BBC 

https://iz.ru/989393/2020-03-20/v-rossii-razrabotali-shest-vaktcin-ot-

koronavirusa 

 

 

Koronawirus: Kiedy zakończy się epidemia i czy życie wróci do normalności? 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/health-51963486 

  

 

Programy opowiadające o historii natury jak np. seria Planeta Earth II 

(Planeta Ziemia II) Davida Attenborough wzmacnia świadomość ludzi oraz 

zwiększa ich zainteresowanie florą i fauną na co wskazują badania 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-51965281 

 

 

Koronawirus: Filmy, które warto obejrzeć podczas izolacji 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20200319-covid-19-comforting-films-to-

watch-in-isolation 

 

 

19.III 

Koronawirus: Azja mierzy się z drugą falą zachorowań spowodowaną 

powracającymi ludźmi 

 

https://iz.ru/989393/2020-03-20/v-rossii-razrabotali-shest-vaktcin-ot-koronavirusa
https://iz.ru/989393/2020-03-20/v-rossii-razrabotali-shest-vaktcin-ot-koronavirusa
https://www.bbc.com/news/health-51963486
https://www.bbc.com/news/science-environment-51965281
http://www.bbc.com/culture/story/20200319-covid-19-comforting-films-to-watch-in-isolation
http://www.bbc.com/culture/story/20200319-covid-19-comforting-films-to-watch-in-isolation
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Wystąpiła ona kiedy kraje już uporały się z wirusem w przypadku lokalnych 

społeczności 

 

Korea Południowa, Chiny i Singapur to kraje ogarnięte drugą falą zachorowań 

spowodowaną ludźmi, którzy wrócili z zagranicy 

 

Chiny, gdzie po raz pierwszy pojawiły się przypadki koronawirusa 

potwierdziły, że nie ma nowych zachorowań w środę od momentu kiedy wybuchła 

epidemia. Ale poinformowały, że jest 47 nowych przypadków z których 33 są 

związane z przyjezdnymi - 30 spośród nich to osoby, które przybyły z 

Singapuru. Korea Południowa poinformowała o nowych 152 przypadkach, ale nie 

wiadomo ile z nich to osoby chore, który przybyły do kraju 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-51955931 

  

 

We Włoszech z powodu koronawirusa zmarło 475 osób w ciągu dnia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51952712 

 

Ambasada przestrzegła Rosjan przed podróżami do Turcji z powodu 

koronawirusa 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51955931
https://www.bbc.com/news/world-europe-51952712
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źródło: IZ 

https://iz.ru/988857/2020-03-19/posolstvo-predostereglo-rossiian-ot-

poezdok-v-turtciiu-iz-za-koronavirusa 

 

 

 

Koronawirus USA: Określając siebie jak "prezydenta czasu wojny" Donald 

Trump obiecał, że Stany Zjednoczone odniosą „pełne zwycięstwo" nad 

koronawirusem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51955450 

  

 

 

18.III 

Koronawirus: Zakaz wjazdu do krajów UE dotyka podróżnych 

 

 

Pasażerowie noszą maski ochronne na lotnisku we Frankfurcie we wtorek 

https://iz.ru/988857/2020-03-19/posolstvo-predostereglo-rossiian-ot-poezdok-v-turtciiu-iz-za-koronavirusa
https://iz.ru/988857/2020-03-19/posolstvo-predostereglo-rossiian-ot-poezdok-v-turtciiu-iz-za-koronavirusa
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51955450
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Pasażerowie spoza Unii Europejskiej są zawracani z lotnisk i granic po tym 

jak blok 27 krajów nałożył blokadę w związku z koronawirusem 

Grupa przybywająca z Turcji została zawrócona z największego lotniska w 

Niemczech we Frankfurcie informuje agencja DPA. 

Przywódcy UE zgodzili się na zamkniecie wewnętrznych granic. Wielu 

Europejczyków przekracza granice w związku z wykonywana pracą 

Co najmniej 8 248 ludzi zmarło a 205 452 została zainfekowanych na całym 

świecie według Johns Hopkins University. WHO uznało Europę za „epicentrum 

epidemii". 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51945180 

 

 

 

 

Koronawirus: Wartość funta spadła do swojego najniższego poziomu od 30 lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-51921922 

 

 

 

W związku z koronawirusem zamknięto granicę pomiędzy USA a Kanadą 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51949243 

 

 

Koronawirus: Liczba przypadków śmiertelnych rośnie we Włoszech w Wielkiej 

Brytanii zamknięto szkoły 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-51939591 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51945180
https://www.bbc.com/news/business-51921922
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51949243
https://www.bbc.com/news/live/world-51939591
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Psycholog wytłumaczył mechanizm polegający na spekulacji towarem w związku 

z koronawirusem 

źródło: IZ 

https://iz.ru/988538/2020-03-18/psikholog-obiasnila-mekhanizm-poiavleniia-

azhiotazhnogo-sprosa-v-magazinakh 

 

Prawybory w USA: Czy to juz koniec gry dla Bernie Sandersa? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51939829 

 

 

 

17.III 

Zmiany klimatyczne: Według badań międzynarodowych winę ponoszą bogaci 

 

Winni globalnego kryzysu zmian klimatycznych są bogate kraje i najbogatsze 

jednostki czytamy w wynikach badań przeprowadzonych przez University of 

Leeds 

https://iz.ru/988538/2020-03-18/psikholog-obiasnila-mekhanizm-poiavleniia-azhiotazhnogo-sprosa-v-magazinakh
https://iz.ru/988538/2020-03-18/psikholog-obiasnila-mekhanizm-poiavleniia-azhiotazhnogo-sprosa-v-magazinakh
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51939829
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Dziesięć procent odsetek najbogatszych ludzi wykorzystuje 20 razy więcej 

energii niż pozostała część populacji. Wykorzystują oni równiez 187 razy 

więcej paliwa niż reszta. Dal porównania np. 15% populacji Brytyjczków 

odbywa 70% wszystkich lotów natomiast 57% mieszkańców Wielkiej Brytanii nie 

lata w ogóle 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-51906530 

 

Koronawirus: Australijscy naukowcy zbadali jak system odpornościowy walczy 

z wirusem 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-australia-51921403 

  

 

 

Koronawirus: Europa planuje pełne zamknięcie granic w walce z wirusem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51918596 

  

 

KORONAWIRUS ROSJA: W. Putin zażądał walki z podwyższaniem cen na produkty 

źródło:  IZ 

https://iz.ru/987853/2020-03-17/putin-potreboval-borotsia-s-zavysheniem-

tcen-na-produkty 

 

 

Co roku setki statków i zdemontowanych platform wiertniczych są sprzedawane 

do składowisk zajmujących się złomowaniem w południowej Azji gdzie są 

demontowane przez nisko opłacanych migrantów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/extra/ao726ind7u/shipbreaking 

  

 

USA: Muzealna kolekcja zwojów znad Morza Martwego okazała się być fałszywa 

https://www.bbc.com/news/business-51906530
https://www.bbc.com/news/world-australia-51921403
https://www.bbc.com/news/world-europe-51918596
https://iz.ru/987853/2020-03-17/putin-potreboval-borotsia-s-zavysheniem-tcen-na-produkty
https://iz.ru/987853/2020-03-17/putin-potreboval-borotsia-s-zavysheniem-tcen-na-produkty
https://www.bbc.co.uk/news/extra/ao726ind7u/shipbreaking
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51916849 

 

 

16.III 

Koronawirus: Na ochotnikach w Stanach Zjednoczonych jest testowana pierwsza 

szczepionka 

 

 

W USA przeprowadzono pierwszą próbę szczepienia ludzi przeciwko pandemii 

koronawirusa 

 

Agencja informacyjna Associated Press podała, że w Seatle ośrodku badawczym 

Kaiser Permanente  zaszczepiono czterech pacjentów. Szczepionka nie może 

wywołać zakażenia się wirusem Covid-19 ale zawiera nieszkodliwy kod 

genetyczny skopiowany z samego wirusa. Zdaniem ekspertów wiele miesięcy 

potrwa zanim ta czy inne szczepionki nad którymi trwają badania będą 

skuteczne 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/health-51906604 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51916849
https://www.bbc.com/news/health-51906604
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Koronawirus: Europa wprowadza nowe środki mające zapobiec 

rozprzestrzenianiu się wirusa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-51903319 

 

 

 

Koronawirus: D. Trump informuje, że kryzys wywołany wirusem może potrwać 

przez całe lato 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51919945 

 

 

 

 

Koronawirus: Kenia wprowadza wyjątkowe środki bezpieczeństwa mające 

powstrzymać rozprzestrzeniania się pandemii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-51917920 

 

 

 

Bazy wojskowe w Iraku: Stany Zjednoczone wycofują się z trzech kluczowych 

miejsc 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51914600 

 

https://www.bbc.com/news/live/world-51903319
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51919945
https://www.bbc.com/news/world-africa-51917920
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51914600


 POLSKI PORTAL  1-31 marzec 2020                                                                                                                                                 nr 3  (84)                                                                                                                                                        
35 
 

 

15.III 

Koronawirus: Izolacja dla ludzi powyżej 70-tego roku życia w Wielkiej 

Brytanii 

 

 

Mary Matthews  złożyła hołd swojemu mężowi Nickowi na Facebooku informując, 

że straciła swojego „najlepszego przyjaciela" 

 

Każdy Brytyjczyk powyżej 70-tego roku życia zostanie poinformowany o 

potrzebie pozostania w domu „w ciągu nadchodzących tygodni" aby uchronić 

się przed koronawirusem 

 

Kiedy to sie stanie wszyscy zostaną poproszeni o pozostanie w domu "przez 

długi okres czasu" powiedział minister zdrowia  Matt Hancock. W Wielkiej 

Brytanii zmarło 14 kolejnych osób zwiększając liczbę ofiar śmiertelnych do 

35 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-51895873 

 

 

https://www.bbc.com/news/uk-51895873
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Koronawirus: Europa wprowadza kolejne ograniczenia, we Włoszech rośnie 

liczba zgonów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-51895276 

 

 

Koronawirus: W związku z koronawirusem Niemcy wprowadzają kontrole na 

granicach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51897069 

 

 

 

 

8 marzec (niedziela)  – 14 marzec (sobota) 2020 

14.III 

Atak na bazę w Iraku: Ranni członkowie koalicji i Irakijczyk 

 

https://www.bbc.com/news/live/world-51895276
https://www.bbc.com/news/world-europe-51897069
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Wojsko irackie ostrzegło przed odwetem ze strony amerykańskiej jak to miało 

miejsce na lotniku w Karbali 

 

Trzech członków kolacji, której przewodzą Stany Zjednoczone w Iraku oraz 

dwaj Irakijczycy zostali ranni na skutek ataku rakietowego na bazę wojskową 

na północ od Bagdadu poinformowali przedstawiciele koalicji 

Armia iracka poinformowała, że na baszę Camp Taji wystrzelona ponad 30 

rakiet. To już drugi atak w tym tygodniu na bazę. W środę w wyniku ataku 

rakietowego zginęło dwóch żołnierzy amerykańskich i jeden brytyjski 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51890492 

 

 

 

Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła aby nie korzystać z tradycyjnych 

środków płatniczych jakimi są pieniądze 

źródło: IZ 

https://iz.ru/987166/2020-03-15/voz-prizvala-otkazatsia-ot-nalichnykh-iz-

za-koronavirusa 

 

Rosja wstrzyma się od przepuszczania cudzoziemców przez granicę z Polską i 

Norwegią 

źródło: IZ 

https://iz.ru/986987/2020-03-14/rossiia-priostanovit-propusk-inostrantcev-

cherez-granitcu-s-polshei-i-norvegiei 

 

 

Koronawirus: Liczba przypadków śmiertelnych w Wielkiej Brytanii podwoiła 

się w ciągu 24 godzin 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-51889957 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51890492
https://iz.ru/987166/2020-03-15/voz-prizvala-otkazatsia-ot-nalichnykh-iz-za-koronavirusa
https://iz.ru/987166/2020-03-15/voz-prizvala-otkazatsia-ot-nalichnykh-iz-za-koronavirusa
https://iz.ru/986987/2020-03-14/rossiia-priostanovit-propusk-inostrantcev-cherez-granitcu-s-polshei-i-norvegiei
https://iz.ru/986987/2020-03-14/rossiia-priostanovit-propusk-inostrantcev-cherez-granitcu-s-polshei-i-norvegiei
https://www.bbc.com/news/uk-51889957
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Koronawirus: Hiszpania i Francja ogłaszają wprowadzenie kolejnych 

ograniczeń 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51892477 

 

 

13. III 

Koronawirus: Kraje zamykają obiekty użyteczności publicznej, aby 

powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa 

 

 

Na świecie zamykane są szkoły i instytucje kulturalne, odwoływane są 

wydarzenia sportowe aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa  

 

W Stanach Zjednoczonych sześć stanów zapowiedziało, że w poniedziałek 

zamknie szkoły na co najmniej dwa tygodnie. Belgia zapowiedziała zamknięcie 

szkół, kawiarni i restauracji oraz odwołanie wydarzeń kulturalnych i 

rekreacyjnych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-51862347 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51892477
https://www.bbc.com/news/world-51862347
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Atak na bazę w Iraku: Stany Zjednoczone w odwecie zaatakowały bojowników 

wspieranych przez Iran 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51865489 

 

 

 

 

 

Mount Everest: Rząd Nepalu zamyka drogi wiodące na szczyt w związku z 

wybuchem epidemii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51866342 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych FR wezwało Rosjan aby uwzględnić sytuację 

związaną z koronawirusem w Estonii 

źródło: IZ 

https://iz.ru/986463/2020-03-13/mid-rf-prizval-rossiian-uchityvat-

situatciiu-s-koronavirusom-v-estonii 

 

 

12. III 

 

Koronawirus: Europa jest teraz epicentrum pandemii informuje WHO 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51865489
https://www.bbc.com/news/world-asia-51866342
https://iz.ru/986463/2020-03-13/mid-rf-prizval-rossiian-uchityvat-situatciiu-s-koronavirusom-v-estonii
https://iz.ru/986463/2020-03-13/mid-rf-prizval-rossiian-uchityvat-situatciiu-s-koronavirusom-v-estonii
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Przypadki koronawirusa w Europie 

 

 

Europa jest teraz „epicentrum" globalnej pandemii koronawirusa powiedział 

szef Światowej Organizacji Zdrowia 

 

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus nalega aby kraje podjęły agresywne działania, 

aby uratować życie. „Nie pozwólmy aby ten ogień się rozprzestrzenił" 

powiedział. Skomentował sytuację po tym jak w kilku europejskich krajach 

zanotowano gwałtowny wzrost liczby osób zarażonych oraz tych, które umarły. 
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51876784 

 

 

 

Koronawirus: D. Trump zawiesza podróże z Europy do Stanów Zjednoczonych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51846923 

  

 

 

 

Koronawirus: Republika Irlandii zamknie szkoły i uczelnie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-51850811 

  

 

Koronawirus: Czy ludzie powinni pracować z domu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51176409 

  

 

 

Brytyjski żołnierz oraz dwóch Amerykanów zostało zabitych w wyniku ataku 

rakietowego w Iraku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51842744 

  

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51876784
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51846923
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-51850811
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51176409
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51842744
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Atak na bazę w Iraku: Koalicja zaprzecza, że dokonała ataku na wspieranych 

przez Iran bojowników w Syrii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51850880 

  

 

 

Większość Rosjan ma zamiar zagłosować za poprawkami do konstytucji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/983856/2020-03-05/bolshinstvo-rossiian-sobiraiutsia-

progolosovat-za-popravki-v-konstitutcii 

 

 

Na Grenlandii i Antarktyce przyśpiesza topnienie lodu 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/science-environment-51846468 

 

 

11.III 

Indeksy giełdowe zniżkują odkąd ogłoszono pandemię wirusa 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51850880
https://iz.ru/983856/2020-03-05/bolshinstvo-rossiian-sobiraiutsia-progolosovat-za-popravki-v-konstitutcii
https://iz.ru/983856/2020-03-05/bolshinstvo-rossiian-sobiraiutsia-progolosovat-za-popravki-v-konstitutcii
https://www.bbc.com/news/science-environment-51846468
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W czwartek indeksy na giełdzie w USA zanotowały spadki po tym kiedy 

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła wystąpienie pandemii 

 

Dow Jones obniżył się o prawie 1500 punktów notując 5,8 % straty natomiast 

S&P obniżył się o 500 punktów - 4,9% a Nasdaq 4,7 %.  

 

Spadki spowodowały obniżenie indeksu Dow Jones o ponad 20% - czyli równy 

progowi, który towarzyszy recesji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-51841648 

 

WHO ogłosiła pandemię wirusa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-51839944 

 

 

 

Koronawirus: Do „strefy skażonej" w Nowym Jorku wysłano wojsko 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51826317 

https://www.bbc.com/news/business-51841648
https://www.bbc.com/news/world-51839944
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51826317
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Świat walczy z koronawirusem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-51829559 

 

 

 

Koronawirus: Aż do 70% Niemców może zostać zarażonych A. Merkel 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51835856 

 

 

 

 

Zmiany klimatyczne: Nowe zasady mogą wyeliminować „kulturę wyrzucania" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-51825089 

 

 

 

 

Rada Federacji zaaprobowała prawo o poprawkach do Konstytucji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/985699/2020-03-11/sovet-federatcii-odobril-zakon-o-

popravkakh-v-konstitutciiu 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/live/world-51829559
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51835856
https://www.bbc.com/news/science-environment-51825089
https://iz.ru/985699/2020-03-11/sovet-federatcii-odobril-zakon-o-popravkakh-v-konstitutciiu
https://iz.ru/985699/2020-03-11/sovet-federatcii-odobril-zakon-o-popravkakh-v-konstitutciiu
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Harvey Weinstein skazany na 23 lata pozbawienia wolności za usiłowanie 

gwałtu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51840532 

 

 

 

10.III 

Koronawirus: Koreańskie linie lotnicze walczą o przetrwanie 

 

 

Korean Air (Koreańskie Linie Lotnicze) w informacji wysłanej do jej 

pracowników ostrzegły, że koronawirus może zagrozić ich istnieniu   

 

Korea Południowa została objęta ścisłymi ograniczeniami związanymi z 

podróżami w celu opanowania rozprzestrzeniania się wirusa. 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51840532


 POLSKI PORTAL  1-31 marzec 2020                                                                                                                                                 nr 3  (84)                                                                                                                                                        
46 
 

Narodowe linie lotnicze ograniczyły wykonywanie międzynarodowych lotów o 

ponad 80% zachącając jednocześnie pracowników aby ci poszli na dobrowolny 

urlop 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-51799142 

 

Koronawirus: Włochy walczą z koronawirusem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-asia-51811969 

 

 

 

 

ROSJA: Kreml potwierdził odmowę na przyjazd z wizytą D. Trumpa do Moskwy 9 

maja 2020 roku 

źródło: IZ 

https://iz.ru/985185/2020-03-10/kreml-podtverdil-otkaz-trampa-ot-vizita-v-

moskvu-na-9-maia 

 

 

Drugi pacjent na świecie, który został wyleczony z wirusa HIV - informują 

lekarze 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-51804454 

 

 

 

Zmiany klimatyczne: Wielka Brytania „nie stanie się klimatycznie neutralna 

przed 2050" rokiem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-51804212 

 

https://www.bbc.com/news/business-51799142
https://www.bbc.com/news/live/world-asia-51811969
https://iz.ru/985185/2020-03-10/kreml-podtverdil-otkaz-trampa-ot-vizita-v-moskvu-na-9-maia
https://iz.ru/985185/2020-03-10/kreml-podtverdil-otkaz-trampa-ot-vizita-v-moskvu-na-9-maia
https://www.bbc.com/news/health-51804454
https://www.bbc.com/news/science-environment-51804212
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9.III 

Lot MH17: Rozpoczyna się proces czterech ludzi oskarżonych o zamordowanie 

298 pasażerów nad Ukrainą 

 

 

Sędziowie rozpoczęli proces, który najprawdopodobniej potrwa przez wiele 

miesięcy 

 

Proces sądowy rozpoczął się w Holandii i dotyczy trzech Rosjan i jednego 

obywatela Ukrainy oskarżonych o spowodowanie śmierci 298 ludzi na pokładzie 

samolotu Malaysia Airlines lot MH17, który został zestrzelony nad Ukrainą w 

2014 roku 

 

Boeing 777 spadł i rozbił się w momencie trwania konfliktu zbrojnego we 

wschodniej Ukrainie, po tym jak rebelianci wspieranie przez Rosję zajęli 

wschodnią część kraju. Zdaniem śledczych są dowody, że system rakietowy 

Buk, którym zestrzelono samolot pochodzi z bazy wojskowej w Rosji  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51725417 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51725417
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Czarny poniedziałek: Akcje firm na giełdach światowych zanotowały 

największy spadek 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-51796806 

  

 

Koronawirus: „Najgorszy czas dla Włoch" gdy liczba zarażonych rośnie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-51796781 

  

 

 

ROSJA: Obniżka cen ropy naftowej na świecie : co wiadomo 

źródło: IZ 

https://iz.ru/984888/2020-03-09/obval-mirovykh-tcen-na-neft-chto-izvestno 

 

 

 

AFGANISTAN: Dwóch rywalizujących „prezydentów" odbyło swoje inauguracje 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/51796780 

  

 

 

Max Von Sydow: Aktor znany m.in. z Egzorcysty i Siódmej pieczęci zmarł w 

weku 90 lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-51796806
https://www.bbc.com/news/live/world-51796781
https://iz.ru/984888/2020-03-09/obval-mirovykh-tcen-na-neft-chto-izvestno
https://www.bbc.com/news/51796780
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https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-51803195 

 

 

8.III 

Sześć myśliwców RAF-u przechwyciło samolot kierujący się na wybrzeże 

Szkocji 

 

Brytyjski Typhoon w niedużej od ległości od rosyjskiego samolotu 

 

Sześć brytyjskich myśliwców zostało zaalarmowanych i przechwyciło rosyjska 

jednostkę w momencie zbliżania się do przestrzeni powietrznej Wielkiej 

Brytanii, poinformował minister obrony narodowej kraju 

 

Rosyjskie bombowce zostały namierzone w niedzielę kiedy zbliżały się ku pn-

zach wybrzeżu Szkocji. Trzy pary myśliwców Typhoon zareagowały zgodnie z 

programem Quick Reaction Alert 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-51789577 

 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-51803195
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-51789577
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Bashir Mohamed Qorgab z organizacji Al-Shabab „zabity podczas nalotu w 

Somalii" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-51789724 

 

 

 

 

 

Koronawirus: Liczba śmiertelnych przypadków rośnie przy wprowadzonym 

zakazie podróży 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51793619 

 

 

 

W wyniku zejścia lawin w austriackich Alpach zginęło co najmniej sześć osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51795162 

 

 

 

1 marzec (niedziela)  – 7 marzec (sobota) 2020 

7.III 

Koronawirus: Kilkadziesiąt osób zostało uwięzionych kiedy hotel, w którym 

zarażonych poddawano kwarantannie zawalił się 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-51789724
https://www.bbc.com/news/world-europe-51793619
https://www.bbc.com/news/world-europe-51795162
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W hotelu znajdowało się prawdopodobnie 80 pokoi gościnnych 

 

Około 70 osób zostało uwięzionych w hotelu w chińskim mieści Quanzhou,  

wykorzystywanym jako miejsce do kwarantanny kiedy ten zawalił się  

 

Około 35 osób udało się wydobyć spod gruzów pięciopiętrowego Xinjia Hotel 

jak informują władze. 

Nie wiadomo co było przyczyna zawalenia i czy są ofiary śmiertelne 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51784167 

 

 

 

Armatka wodna i gaz łzawiący na turecko-greckiej granicy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-51783410/water-cannon-and-tear-

gas-at-turkish-greek-border 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51784167
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-51783410/water-cannon-and-tear-gas-at-turkish-greek-border
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-51783410/water-cannon-and-tear-gas-at-turkish-greek-border
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Arabia Saudyjska zatrzymała trzech starszych członków rodziny królewskiej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51778781 

 

 

Koronawirus: Liczba zarażonych wzrosła w Iranie i we Włoszech 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51783242 

 

 

6.III 

Wojna w Syrii: W Idlib zaczęło obowiązywać zawieszenie broni pomiędzy Rosją 

a Turcją  

 

Prezydent Turcji R. Erdogan i prezydent Rosji W. Putin mieli intensywne 

spotkanie w Moskwie 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51778781
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51783242
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Zawieszenie broni uzgodnione prze Rosję i Turcję zaczęło obowiązywać w pn-

zach prowincji Syrii Idlib 

 

Porozumienie zostało podpisane w Moskwie w czwartek przez prezydenta Rosji 

W. Putina i jego tureckiego odpowiednika R. T. Erdogana 

 

Grupa monitorująca Syrian Observatory for Human Rights (Syryjskie 

Obserwatorium Przestrzegania Praw Człowieka) poinformowało, że w regionie 

jest relatywnie spokojnie. Doszło do tego po kilku tygodniach intensywnych 

walk pomiędzy rebeliantami wspieranymi przez Turcję a siłami syryjskimi 

wspieranymi przez Rosję 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51763926 

 

 

 

Syryjscy uchodźcy na granicy tureckiej czekają aby przekroczyć granicę 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-51768185/syrian-refugees-on-

turkish-border-wait-to-cross-into-greece 

  

 

 

Terrorysta samobójca zdetonował bombę przy ambasadzie USA w Tunezji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/984103/2020-03-06/terrorist-privel-v-deistvie-vzryvnoe-

ustroistvo-u-posolstva-ssha-v-tunise 

 

 

 

Koronawirus: Liczba zarażonych globalnie sięgnęła prawie 100 000 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-asia-51764135 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51763926
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-51768185/syrian-refugees-on-turkish-border-wait-to-cross-into-greece
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-51768185/syrian-refugees-on-turkish-border-wait-to-cross-into-greece
https://iz.ru/984103/2020-03-06/terrorist-privel-v-deistvie-vzryvnoe-ustroistvo-u-posolstva-ssha-v-tunise
https://iz.ru/984103/2020-03-06/terrorist-privel-v-deistvie-vzryvnoe-ustroistvo-u-posolstva-ssha-v-tunise
https://www.bbc.com/news/live/world-asia-51764135
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Miliard urządzeń z systemem Android jest zagrożonych zhakowaniem 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/technology-51751950 

 

 

 

Dlaczego twoje zwyczaje internetowe nie są tak czyste jak myślisz 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/future/article/20200305-why-your-internet-habits-are-

not-as-clean-as-you-think 

 

 

5.III 

Koronawirus USA: Po przypadku śmierci jednej z zarażonych osób w Kalifornii 

ogłoszono stan podwyższonej gotowości 

 

https://www.bbc.com/news/technology-51751950
https://www.bbc.com/future/article/20200305-why-your-internet-habits-are-not-as-clean-as-you-think
https://www.bbc.com/future/article/20200305-why-your-internet-habits-are-not-as-clean-as-you-think
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Grand Princess jest jednym z największych statków wycieczkowych na świecie 

(zdjęcie z archiwum) 

 

Kalifornia ogłosiła stan podwyższonej gotowości po tym jak jedna z 

zarażonych osób zmarła zwiększając liczbę śmiertelnych ofiar w USA do 11 

osób  

 

71-letni mężczyzna był na pokładzie statku wycieczkowego. Jedenastu 

pasażerów i 10 członków załogi, którzy prawdopodobnie zostali zarażeni na 

pokładzie statku Grand Princess zostali poddani kwarantannie i przebywają w 

Kalifornii. Obecnie zarejestrowano 150 przypadków osób zainfekowanych 

wirusem Covid-19 w 16 stanach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51740706 

 

Koronawirus: We Włoszech i Iranie zamknięto szkoły 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-51747782 

 

 

 

W Rosji zarejestrowano jeszcze jeden przypadek zakażenia koronawirusem 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51740706
https://www.bbc.com/news/live/world-51747782
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źródło: IZ 

https://iz.ru/983530/2020-03-05/v-rossii-zafiksirovali-eshche-odin-sluchai-

zarazheniia-koronavirusom 

 

 

 

ROSJA: R. Erdogan i W. Putin rozpoczęli spotkanie na Kremlu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/983602/2020-03-05/putin-i-erdogan-nachali-vstrechu-v-kremle 

 

 

 

Lista nazistów z Argentyny może ujawnić kradzież w banku szwajcarskim 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51751272 

 

 

4.III 

USA - Super wtorek: Joe Baiden zwycięzcą w prawyborach 

 

https://iz.ru/983530/2020-03-05/v-rossii-zafiksirovali-eshche-odin-sluchai-zarazheniia-koronavirusom
https://iz.ru/983530/2020-03-05/v-rossii-zafiksirovali-eshche-odin-sluchai-zarazheniia-koronavirusom
https://iz.ru/983602/2020-03-05/putin-i-erdogan-nachali-vstrechu-v-kremle
https://www.bbc.com/news/world-europe-51751272
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J. Baiden wygrał wśród 10 na 14 stanów 

 

Joe Baiden zwyciężył w 14 stanach, które głosowały w prawyborach wybierając 

kandydata spośród Demokratów ubiegającego się o urząd prezydenta USA 

 

Były wiceprezydent wygrał o włos w kluczowym stanie Teksas z rywalem Bernie 

Sandersem. Jednak nalezy spodziewać się, że B. Sanders zwycięży w Karolinie 

jak również w trzech innych stanach. Obaj kandydaci Demokratów prowadzą w 

rankingu, którego ostatecznym celem jest zmierzenie się z Donaldem Trumpem 

z partii republikańskiej w listopadzie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51731293 

  

 

 

 

 

R. Erdogan poprosił USA o dostawę amunicji do operacji w Syrii 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51731293


 POLSKI PORTAL  1-31 marzec 2020                                                                                                                                                 nr 3  (84)                                                                                                                                                        
58 
 

źródło: IZ 

https://iz.ru/983122/2020-03-04/erdogan-zaprosil-boepripasy-u-trampa-dlia-

operatcii-v-sirii 

 

 

Koronawirus: We Włoszech zostaną zamknięte wszystkie szkoły 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51735315 

 

 

3.III 

Szefowa UE mówi, że Grecja jest europejską tarczą przed kryzysem 

migracyjnym 

 

Migranci na granicy grecko tureckiej we wtorek 

 

Szefowa Komisji Europejskiej wsparła Grecję w próbach powstrzymania 

migrantów przekraczających granicę turecką. 

 

https://iz.ru/983122/2020-03-04/erdogan-zaprosil-boepripasy-u-trampa-dlia-operatcii-v-sirii
https://iz.ru/983122/2020-03-04/erdogan-zaprosil-boepripasy-u-trampa-dlia-operatcii-v-sirii
https://www.bbc.com/news/world-asia-51735315
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„Naszym głównym priorytetem jest utrzymanie greckiej granicy zewnętrznej, 

która jest granicą UE" powiedziała Ursula von der Leyen. Obiecała pomoc 

finansową dla Grecji, którą nazwała "European aspida" (europejską tarczą) w 

wysokości 700 mln euro. Turcja w piątek zniosła kontrole graniczną dla 

migrantów wkraczających na terytorium UE. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51721356 

  

 

 

W. Putin i A. Merkel omówili przez telefon sytuację w Idlibie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/982695/2020-03-03/putin-i-merkel-obsudili-situatciiu-v-idlibe 

 

 

Czego możemy się nauczyć z epidemii „Hiszpanki" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/future/article/20200302-coronavirus-what-can-we-learn-

from-the-spanish-flu 

  

 

 

WHO ostrzega w związku z gromadzeniem środków medycznych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-51716375 

  

 

 

 

Wybory powszechne w Izraelu: Premier Benjamin Netanyahu ogłasza zwycięstwo 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51709699 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51721356
https://iz.ru/982695/2020-03-03/putin-i-merkel-obsudili-situatciiu-v-idlibe
https://www.bbc.com/future/article/20200302-coronavirus-what-can-we-learn-from-the-spanish-flu
https://www.bbc.com/future/article/20200302-coronavirus-what-can-we-learn-from-the-spanish-flu
https://www.bbc.com/news/live/world-51716375
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51709699
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2.III 

Woja w Syrii: Turcja kontynuuje ofensywę po atakach powietrznych w Idlib 

 

 

Do wzrostu napięcia w Syrii w postaci ataków powietrznych doszło po tym jak 

zginęło kilkudziesięciu żołnierzy tureckich 

 

Turcja zestrzeliła w niedzielę dwa syryjskie myśliwce oraz rozpoczęła 

ofensywę w północnej Syrii 

źródło: BBC 

 

Piloci katapultowali się bezpiecznie w prowincji Idlib gdzie doszło do 

starć gdzie  wojsko tureckie oraz rebelianci wystąpili przeciwko syryjskim 

siłom rządowym. Turcja, która wspiera opozycję poinformowała, że zniszczyła 

syryjskie systemy obrony przeciwlotniczej  oraz kilkadziesiąt czołgów. Do 

eskalacji napięcia doszło w minionym tygodniu kiedy co najmniej 33 

tureckich żołnierzy zginęło w wyniku nalotu. 

źródło: BBC   

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51697980 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51697980
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ROSJA: Na Kremlu przedyskutowano położenie Rosji w czasie wizyty prezydenta 

Turcji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/982154/2020-03-02/v-kremle-rasskazali-o-pozitcii-moskvy-vo-

vremia-vizita-erdogana 

 

 

Koronawirus: Przywódca kościoła w Korei Południowej przeprasza za 

rozprzestrzenianie się wirusa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51701039 

 

 

 

USA: Pete Buttigieg rezygnuje z wyścigu o urząd prezydenta 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51700771 

 

 

 

Korea Północna podczas pierwszego testu w tym roku wystrzeliła dwa pociski 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51701731 

 

 

https://iz.ru/982154/2020-03-02/v-kremle-rasskazali-o-pozitcii-moskvy-vo-vremia-vizita-erdogana
https://iz.ru/982154/2020-03-02/v-kremle-rasskazali-o-pozitcii-moskvy-vo-vremia-vizita-erdogana
https://www.bbc.com/news/world-asia-51701039
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51700771
https://www.bbc.com/news/world-asia-51701731
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W Izraelu odbyły się kolejne w tym roku wybory powszechne 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51612360 

 

 

1.III 

Koronawirus Francja: Personel muzeum w obawie o rozprzestrzenianie się 

wirusa doprowadził do zamknięcia Luwru dla zwiedzających 

Ludzi stali w kolejce w niedzielę ale nie zostali wpuszczeni 

 

Muzeum w Luwrze w Paryżu pozostało zamknięte w związku z obawami o 

rozprzestrzenianie się wirusa 

Personel najbardziej popularnego muzeum na świecie głosował „prawie 

jednomyślnie" aby w niedzielę muzeum pozostała zamknięte poinformowali 

przedstawiciele związku zawodowego reprezentujący pracowników. 

W niedzielę rząd we Francji zakazał organizowania zgromadzeń w miejscach 

zamkniętych, w których będzie przebywać ponad 5000 osób. We Francji 

zanotowano 100 przypadków Covid-19. Dwie osoby zmarły 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51612360


 POLSKI PORTAL  1-31 marzec 2020                                                                                                                                                 nr 3  (84)                                                                                                                                                        
63 
 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51697644 

 

 

 

USA - Prawybory w Południowej Karolinie - zdecydowane zwycięstwo Joe 

Baidena 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51693714 

 

 

 

 

Koronawirus: Wobec lidera sekty w Korei Południowej wszczęto dochodzenie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51695649 

 

 

 

 

 

Kornawirus Wielka Brytania : „Rozważamy wszystkie opcje podczas walki z 

wirusem" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-51693195 

 

 

Prawda o posiłkach na wynos 

źródło: BBC 

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

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51697644
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51693714
https://www.bbc.com/news/world-asia-51695649
https://www.bbc.com/news/uk-51693195
https://www.bbc.co.uk/food/articles/truth_about_takeaways

