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    10 (91) 1-31.10.2020                                                           POLSKA - EUROPA - ŚWIAT - > KRONIKA WIADOMOŚCI 

W numerze: 

61    Armenia-Azerbejżan: Obie strony odmawiają zawarcia rozejmu 

58    Koronawirus: Hiszpania wprowadza lockdown w Madrycie 

57    Alex: Powodzie i obsunięcia ziemi dotknęły Francję i Włochy 

55    Konflikt w Górskim Karabachu: Główne miasta stały się  

      celem podczas walki 

53    Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny za odkrycie  

      wirusa zapalenia wątroby typu C  

53    Wybory w Kirgistanie: Niedzielne wyniki zostały anulowane  

52    W dziedzinie fizyki nagroda Nobla za badania dotyczące  

      przełomu w interpretacji zjawiska czarnych dziur 

50    Nagroda Nobla w dziedzinie Chemii za „genetyczne nożyczki" 

48    Louise Glück zdobyła nagrodę Nobla w literaturze  

46    Nagroda Nobla w dziedzinie pokoju dla World Food Programme  

43    Niepokoje w Kirgistanie  

39    Przyznano nagrodę Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii 

38    Od 1995 roku Wielka Rafa Koralowa straciła połowę koralowców 
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34    Protesty w Tajlandii przeciwko rządowi 

32    Wybory w Nowej Zelandii: Wygrała Parta Pracy Jacindy Ardern 

30    W Mińsku rozpoczęły się zatrzymania zwolenników opozycji 

28    Wybory w Boliwii 

26    FRANCJA: Atak na nauczyciela - zatrzymano czwórkę uczniów 

22    Zabici ludzie w Lagos w Nigerii 

20    AFGANISTAN: W wyniku ataku lotniczego na szkołę zginęły dzieci 

8     POLSKA: Decyzja w sprawie aborcji wywołała strajk kobiet  

29 październik (czwartek) – 31 październik (sobota) 2020 

31.X 

Trzęsienie ziemi w Turcji i Grecji: Poszukiwanie ocalałych 

 

Epicentrum wstrząsów  
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Zespoły ratowników w tureckim porcie Izmirze przekopują rumowiska po 

zawalonych budynkach aby odnaleźć ocalałych po silnym trzęsieniu ziemi do 

którego doszło w piątek 

Liczba ofiar trzęsienie, które nawiedziło również grecką wyspę Samos 

wzrosło do 30, ponad 800 osób zostało rannych. W Izmirze uratowano matkę z 

dziećmi 18 godzin po trzęsieniu. Według US Geological Survey siła wstrząsów 

osiągnęła wartość 7 stopni według skali Richtera natomiast Turcja 

oszacowała je na poziomie 6,6. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54759443 

 

 

 

Białoruś zamknęła swoje granice 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1081168/2020-10-31/belorussiia-zapretit-vezd-inostrantcam-

cherez-nazemnye-punkty-propuska 

 

 

USA - Wybory prezydenckie 2020: Barack Obama łączy swoje siły z J. Bidenem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-54755843 

 

 

 

Mur D. Trumpa na granicy amerykańsko - meksykańskiej: Na jakim etapie jest 

jego budowa? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46824649 

 

 

Wielka Brytania: Premier na konferencji rozważając wprowadzenie lockdownu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-54762048 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54759443
https://iz.ru/1081168/2020-10-31/belorussiia-zapretit-vezd-inostrantcam-cherez-nazemnye-punkty-propuska
https://iz.ru/1081168/2020-10-31/belorussiia-zapretit-vezd-inostrantcam-cherez-nazemnye-punkty-propuska
https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-54755843
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46824649
https://www.bbc.com/news/uk-54762048
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Sean Connery: Aktor zmarł w wieku 90 lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-54761824 

 

 

 

30.X 

Trzęsienie ziemi nawiedziło Grecję i Turcję doprowadzając do ofiar i 

powodzi 

 

Ratownicy i mieszkańcy poszukują ocalałych w Izmirze 

 

Do silnego trzęsienia ziemi doszło na wybrzeżu M. Egejskiego i na północ od 

greckiej wyspy Samos w wyniku którego doszło do zniszczeń domów i zginęło 

22 osoby 

 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-54761824
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Wstrząsy o sile 7 stopni w skali Richtera pojawiły się w tureckiej 

prowincji Izmir poinformowało US Geological Survey. Wstrząsy doprowadziły 

do wystąpienia mini tsunami, które nawiedziły Izmir i Samos. 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-54749509 

 

 

 

Ormianie na linii frontu w Górskim Karabachu  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/health-54712940 

 

 

 

W.Putin omówił z członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej kwestie 

terroryzmu w Europie i sytuację w Górskim Karabachu 

źródło: IZ  

https://iz.ru/1080649/2020-10-30/putin-obsudil-s-chlenami-sovbeza-

terrorizm-v-evrope-i-situatciiu-v-karabakhe 

 

 

 

Wybory w USA 2020: D. Trump kontra J. Biden w kluczowym stanie Floryda 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54742419 

 

 

 

 

Eutanazja w Nowej Zelandii: Samobójstwo wspomagane będzie legalne dla osób 

terminalnie chorych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54749509
https://www.bbc.com/news/av/health-54712940
https://iz.ru/1080649/2020-10-30/putin-obsudil-s-chlenami-sovbeza-terrorizm-v-evrope-i-situatciiu-v-karabakhe
https://iz.ru/1080649/2020-10-30/putin-obsudil-s-chlenami-sovbeza-terrorizm-v-evrope-i-situatciiu-v-karabakhe
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54742419
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https://www.bbc.com/news/world-asia-54728717 

 

 

 

Dlaczego kawa może być dobra dla twojego zdrowia? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/future/article/20201028-the-benefits-of-coffee-is-

coffee-good-for-health 

 

 

29.X 

Atak we Francji: W wyniku ataków przy pomocy noża „islamskiego terrorysty"  

zginęły trzy osoby 

 

 

Policja informuje, że podejrzany został postrzelony krótko po ataku 

 

Trzy osoby zostały zabite przy pomocy noży przy kościele w Nicei, co 

prezydent E. Macron określił jako „islamski atak terrorystyczny". 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54728717
https://www.bbc.com/future/article/20201028-the-benefits-of-coffee-is-coffee-good-for-health
https://www.bbc.com/future/article/20201028-the-benefits-of-coffee-is-coffee-good-for-health
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Po wizycie w bazylice Notre-Dame poinformował, że Francja nie zrezygnuje ze 

swoich najważniejszych wartości. Do obrony kościołów i szkół zaangażowano 

dodatkowo 4000 żołnierzy. W Nicei jedna ze starszych ofiar została 

pozbawiona głowy poinformowały władze. Kolejna kobieta i mężczyzna zmarli. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54729957 

 

Wirusolog informuje, że liczba osób zapadających na Covid-19 zaczyna się 

stabilizować 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1080144/2020-10-29/virusolog-rasskazal-o-vykhode-

zabolevaemosti-covid-19-na-plato-v-rossii 

  

 

Covid: A. Merkel ostrzega przed „długą ciężką zimą" po tym jak powrócił 

lockdown 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54728893 

  

USA: W Filadelfii wprowadzono godzinę policyjną po dwóch dniach chaosu i 

plądrowania 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54726315 

  

Atak na Radisson Blu Hotel w Mali: Dwóch islamistów wskazano na śmierć 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-54724911 

 

22 październik (czwartek) – 28 październik (środa) 2020 

 

28.X 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54729957
https://iz.ru/1080144/2020-10-29/virusolog-rasskazal-o-vykhode-zabolevaemosti-covid-19-na-plato-v-rossii
https://iz.ru/1080144/2020-10-29/virusolog-rasskazal-o-vykhode-zabolevaemosti-covid-19-na-plato-v-rossii
https://www.bbc.com/news/world-europe-54728893
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54726315
https://www.bbc.com/news/world-africa-54724911
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POLSKA: Decyzja w sprawie aborcji wywołała strajk kobiet  

Kobiety protestowały siódmy dzień w Warszawie 

 

Trwa strajk w Polsce, w którym uczestniczą kobiety przeciwne deczyzji 

Trybunału Konstytucyjnego, która wprowadza prawie całkowity zakaz aborcji 

 

Tłumy ludzi protestowały w kilku miastach siódmy z kolei dzień 

sprzeciwiając się decyzji, która zakazuje dokonania aborcji na gruncie 

poważnych wad płodu. Według badania opinii publicznej przez Gazetę wyborczą 

59% ludzi jest przeciwnych decyzji  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54716780 

 

 

USA: Filadelfia miejscem nowych niepokojów po tym jak policja postrzeliła 

czarnoskórego mężczyznę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54710244 

 

 

Koronawirus: E. Macron zapowiedział drugi narodowy lockdown we Francji 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54716780
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54710244


 POLSKI PORTAL  1-31 październik 2020                                                                                                                                            nr 10  (91)                                                                                                                                                        
9 
 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54716993 

 

 

Charlie Hebdo: Turcja obiecuje podjęcie działań prawnych w związku z 

opublikowaną karykaturą przedstawiającą prezydenta R.T. Erdogana 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54717587 

 

 

Donald Trump prowadzi spotkanie wyborcze w Arizonie 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-54713832 

 

Tonąca wyspa głosuje na D. Trumpa w wyborach prezydenckich 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/election-us-2020-54699552 

 

 

27.X 

POLSKA: Decyzja w sprawie aborcji - protestujący blokują drogi 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54716993
https://www.bbc.com/news/world-europe-54717587
https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-54713832
https://www.bbc.com/news/av/election-us-2020-54699552
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Tysiące ludzi zablokowały ulice w Polsce w piąty z rzędu dzień trwających 

protestów przeciwko decyzji Trybunału prawie całkowicie zakazującej aborcji 

W stolicy - Warszawie protestujący zablokowali główne ulice zatrzymując 

samochody i tramwaje  na prawie godzinę. Część osób niosło transparenty z 

hasłami: „Chciałbym poddać aborcji mój rząd" 

źródło: BBC   

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54705168 

 

 

Zamach bombowy w Peszewarze: W wyniku ataku na szkołę zginęło co najmniej 

siedem osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54701753 

 

 

A. Łukaszenko wezwał wyższe uczelnie do relegowania protestujących 

studentów 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1079101/2020-10-27/lukashenko-prizval-vuzy-otchislit-

protestuiushchikh-studentov 

 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54705168
https://www.bbc.com/news/world-asia-54701753
https://iz.ru/1079101/2020-10-27/lukashenko-prizval-vuzy-otchislit-protestuiushchikh-studentov
https://iz.ru/1079101/2020-10-27/lukashenko-prizval-vuzy-otchislit-protestuiushchikh-studentov
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Covid: Protesty we Włoszech w związku w prowadzeniem obostrzeń w związku z 

rozprzestrzeniającym się koronawirusem 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-54701042 

 

 

Joe Biden w wziął udział w kampanii w kluczowym dla niego stanie Georgii, 

gdzie Demokraci mają nadzieję pokonać Republikanów a tymczasem prezydent D. 

Trump odbył spotkania w Michigan, Wisconsin i Nebrasce  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-54704747 

 

 

Sąd w Boliwii anulował nakaz aresztowania dla Evo Moralesa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54694968 

26.X 

Protesty w Białorusi: Strajk opozycji nabrał impetu 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54701042
https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-54704747
https://www.bbc.com/news/world-europe-54694968
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Studenci uczestniczą w protestach wspierając opozycję 

 

Grupy robotników i studentów na Białorusi wsparły narodowy strajk do 

którego wyzwała przebywająca poza krajem S. Tikhanovskaya aby wymusić 

rezygnację prezydenta 

Robotnicy w części państwowych fabryk opuścili stanowiska pracy i wyszli na 

zewnątrz skandując hasła. Setki studentów z kilku uniwersytetów w Mińsku 

wzięło udział w marszach śpiewając, skandując i idąc ramię w ramię 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-54684753 

 

 

Unia Europejska uznała prawo Białorusinów do strajku 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1078691/2020-10-26/evrosoiuz-zaiavil-o-prave-belorusov-na-

zabastovku 

 

 

Konflikt W Górskim Karabachu: Zawarty przy współdziałaniu Stanów 

Zjednoczonych rozejm został zerwany tuż po wejściu w życie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54686284 

 

 

Donald Trump jest „najgorszą możliwą osobą aby prowadzić nas przez 

pandemię" powiedział swoim zwolennikom Joe Biden 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-54686115 

 

 

Covid: Belgijscy lekarze zarażeni koronawirusem zostali poproszeni aby nie 

przerywać pracy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54688846 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54684753
https://iz.ru/1078691/2020-10-26/evrosoiuz-zaiavil-o-prave-belorusov-na-zabastovku
https://iz.ru/1078691/2020-10-26/evrosoiuz-zaiavil-o-prave-belorusov-na-zabastovku
https://www.bbc.com/news/world-europe-54686284
https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-54686115
https://www.bbc.com/news/world-europe-54688846
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Prezydent Turcji R. E. Erdogan namawia do bojkotu francuskich towarów w 

związku ze zmianą stanowiska Francji odnośnie radykalnego islamu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54692485 

  

 

Wielu pacjentów dużej kliniki psychoterapii w Finlandii zastraszonych przez 

szantażystę po tym jak wyciekły ich dane 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/technology-54692120 

 

 

25.X 

Wybory prezydenckie w USA 2020: W jaki sposób wcześniejszej głosowanie 

będzie miało wpływ na ostateczne wyniki 

 

Rekordowa liczba osób oddała swoje głosy na swoich kandydatów na prezydenta 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54692485
https://www.bbc.com/news/technology-54692120


 POLSKI PORTAL  1-31 październik 2020                                                                                                                                            nr 10  (91)                                                                                                                                                        
14 
 

 

Wczesne głosowanie jest dokładnie tym co oznacza - wyborcy mogą oddać swoje 

głosy przed wyznaczonym dniem 

 

W USA można zagłosować osobiście w czasie wczesnego głosowania albo jako 

będąc nieobecnym przez głosowanie korespondencyjne. Wczesno głosowanie 

osobiście jest powszechne w Kanadzie i Finlandii natomiast w Szwajcarii, 

Niemczech i Wielkiej Brytanii można zagłosować korespondencyjnie. Wczesno 

głosowanie stopniowo wzrasta podczas każdych kolejnych wyborów. Liczba 

głosujących, którzy głosowali w takich wyborach w 2016 roku wzrosła ponad 

pięciokrotnie w stosunku do tych, którzy głosowali w 1992 roku. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54665375 

 

Wybory prezydenckie w USA 2020: Joe Biden wyjaśnia swoją wzmiankę na temat 

zakończenia wspierania przemysłu związanego z ropa naftową 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54670269 

 

 

BIAŁORUŚ: Wideo na którym widać protestujący na ulicach Mińska  

źródło: IZ 

https://iz.ru/1078350/2020-10-25/dvizhenie-tolpy-protestuiushchikh-po-

ulitcam-minska-sniali-na-video 

 

 

Covid: W Hiszpanii zostaje wprowadzona nocna godzina policyjny  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54682222 

 

 

Dr A. Fauci: Szczepionka na Covid będzie dostępna w USA do końca 2020 roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-54680499 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54665375
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54670269
https://iz.ru/1078350/2020-10-25/dvizhenie-tolpy-protestuiushchikh-po-ulitcam-minska-sniali-na-video
https://iz.ru/1078350/2020-10-25/dvizhenie-tolpy-protestuiushchikh-po-ulitcam-minska-sniali-na-video
https://www.bbc.com/news/world-europe-54682222
https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-54680499
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Pierwsze gniazdo wielkich szerszeni znalezione w USA zostało zniszczone 

przez naukowców 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54681723 

 

24.X 

 

Koronawirus Włochy: Starcia w Neapolu w związku z nowymi obostrzeniami 

 

Protestujący nie zważali na wprowadzenie godziny policyjnej 

 

Protestujący w Neapolu sprzeciwili się większym restrykcjom i w nocy starli 

się z policją 

 

Ktoś do centrum miasta wrzucił świece dymne i petardy; policja 

odpowiedziała gazem łzawiącym 

Głównie młodzi ludzie zaprotestowali przeciwko wprowadzonej w piątek 

godzinie policyjnej w rejonie Kampanii w związku ze wzrostem liczby 

zarażonych 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54681723
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https://www.bbc.com/news/world-europe-54672685 

 

 

Zamach w Afganistanie - w wyniku eksplozji bomby w Kabulu w centrum 

edukacji zginęły co najmniej 24 osoby 

źródło: 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54676319 

 

 

W Paragwaju znaleziono siedem ciał w kontenerze wysłanym z Serbii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54675172 

 

 

Koronawirus USA: Największa liczba zakażeń 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54670386 

 

 

Covid-19: Polski prezydent A. Duda zarażony koronawirusem 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-54672736 

 

 

 

Komentarz D. Trumpa w sprawie wysadzenia tamy na Nilu rozsierdził Etiopię 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-54674313 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54672685
https://www.bbc.com/news/world-asia-54676319
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54675172
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54670386
https://www.bbc.com/news/world-europe-54672736
https://www.bbc.com/news/world-africa-54674313
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D. Trump oddał swój głos we wcześniejszym głosowaniu w wyborach 

prezydenckich 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1078144/2020-10-24/tramp-dosrochno-progolosoval-na-vyborakh-

prezidenta-ssha 

 

 

R. Erdogan przepowiada „koniec Europy" w razie dalszych napaści na 

muzułmanów 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1078141/2020-10-24/erdogan-predrek-konetc-evropy-v-sluchae-

dalneishikh-napadok-na-musulman 

 

 

Osiris-Rex: Sonda wysłana przez NASA w celu zebrania próbek z asteroidy 

znajdującej się setki milionów kilometrów od Ziemi zebrała tak dużo 

materiału, że ten zaczął się wysypywać 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-54672691 

 

23.X 

POLSKA - Decyzja Trybunału w sprawie aborcji: Policja użyła gazu 

pieprzowego przeciwko protestującym 

 

https://iz.ru/1078144/2020-10-24/tramp-dosrochno-progolosoval-na-vyborakh-prezidenta-ssha
https://iz.ru/1078144/2020-10-24/tramp-dosrochno-progolosoval-na-vyborakh-prezidenta-ssha
https://iz.ru/1078141/2020-10-24/erdogan-predrek-konetc-evropy-v-sluchae-dalneishikh-napadok-na-musulman
https://iz.ru/1078141/2020-10-24/erdogan-predrek-konetc-evropy-v-sluchae-dalneishikh-napadok-na-musulman
https://www.bbc.com/news/science-environment-54672691
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W pobliżu domu wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego doszło do starć 

 

Policja w Polsce użyła gazu pieprzowego przeciwko setkom ludzi 

protestującym w Warszawie przeciwko decyzji sądu, który prawie całkowicie 

zakazał przeprowadzania zabiegów przerywania ciąży 

 

Do protestów doszło przed domem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.Są one 

skutkiem decyzji podjętej przez Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że 

przerwanie ciąże jeśli doszło do deformacji płodu jest niezgodne z 

konstytucją 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54657021 

 

 

Wybory w USA 2020 - Prezydencka debata: D. Trump i J. Biden spór pomiędzy 

kandydatami o Covid, zmiany klimatyczne oraz rasizm 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54654937 

 

 

Koronawirus: Korea Północna ostrzega w związku z „żółtym pyłem znad Chin" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54657021
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54654937
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https://www.bbc.com/news/world-asia-54655692 

 

 

Chiny ostrzegają aby Wielka Brytania nie oferowała obywatelstwa 

brytyjskiego dla mieszkańców Hong Kongu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-54655285 

 

 

GENEWA: Walczące w Libii strony podpisały rozejm 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-54660039 

 

 

Nigeria - protest "End Sars" - główne ugrupowani protestujące zachęcają by 

pozostać w domu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-54657352 23.10 

 

 

Kamczatka: Toksyczne algi są odpowiedzialne za masową śmierć organizmów 

morskich w Rosji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54658108 

 

22.X 

Aborcja w Polsce: Trybunał konstytucyjny zakazuje przerywania ciąży prawie 

we wszystkich przypadkach 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54655692
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-54655285
https://www.bbc.com/news/world-africa-54660039
https://www.bbc.com/news/world-africa-54657352%2023.10
https://www.bbc.com/news/world-europe-54658108
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W Polsce w 2019 roku dokonano tylko ponad 1000 zabiegów przerwania ciąży i 

ugrupowani zajmujące się prawami człowieka informują, że tysiące kobiet 

wyjeżdżają co roku za granicę aby dokonać aborcji 

 

Trybunał konstytucyjny uznał, że przeprowadzenie aborcji kiedy  płód ma 

poważne wady jest niezgodne z konstytucją 

 

Polskie prawo dokonywania aborcji należy do najbardziej surowych w Europie 

ale decyzja Trybunału Konstytucyjnego będzie oznaczać prawie całkowity 

zakaz przeprowadzania takich zabiegów. Kiedy decyzja wejdzie w życie 

przerwanie ciąży będzie możliwe tylko w przypadku gwałtu, kazirodztwa i 

ryzyka dla zdrowia matki 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54642108 

 

 

ROSJA: Na Kremlu skomentowano możliwość operacji desantowej w Górskim 

Karabachu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1077144/2020-10-22/v-kremle-prokommentirovali-vozmozhnost-

desantnoi-operatcii-v-karabakhe 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54642108
https://iz.ru/1077144/2020-10-22/v-kremle-prokommentirovali-vozmozhnost-desantnoi-operatcii-v-karabakhe
https://iz.ru/1077144/2020-10-22/v-kremle-prokommentirovali-vozmozhnost-desantnoi-operatcii-v-karabakhe
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Konflikt w Afganistanie: W wyniku ataku lotniczego na szkołę zginęły dzieci 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54597862 

 

 

 

Wybory prezydenckie w USA: J. Biden obiecuje bezpłatne szczepionki podczas 

gdy D. Trump ponawia atak 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-54630565 

 

 

 

Protesty w Tajlandii: Po kilku dniach protestu stan nadzwyczajny został 

zniesiony 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54641775 

 

 

Koronawirus: Seniorzy pozostający w izolacji powinni z powrotem przyłączyć 

się do społeczeństwa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54643070 22.10 

 

 

Stany Zjednoczone uznały, że sprzedadzą broń Tajwanowi warta 1,8 miliarda 

dolarów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54641076 

 

 

CHILE: Zagrożone wyginięciem żaby mają potomstwo 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54597862
https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-54630565
https://www.bbc.com/news/world-asia-54641775
https://www.bbc.com/news/world-europe-54643070%2022.10
https://www.bbc.com/news/world-asia-54641076
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54643583 

 

 

15 październik (czwartek) – 21 październik (środa) 2020 

 

 

21.X 

Zabici ludzie w Lagos w Nigerii 

 

 

Protestujący w Lagos zbudowali barykady blokujące drogi w Nigerii 

 

Najprawdopodobniej zastrzelono wielu ludzi oraz wiele jest rannych na 

skutek protestów przeciwko brutalności policji w największym mieście 

Nigerii - Lagos 

 

Świadkowie oraz ugrupowanie Amnesty International poinformowali, że zabito 

kilkoro ludzi i raniono po tym kiedy żołnierze otworzyli ogień. 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54643583
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Burmistrz poinformował, że około 25 osób było rannych ale tylko jedna 

zmarła 

W Lagos i innych regionach wprowadzono 24-godzinną godzinę policyjną. 

Protesty w związku z rozwiązaną teraz jednostką policji  - Special Anti-

Robbery Squad  (Specjalna Brygada Chroniąca przed Rabunkiem) - Sars trwały 

przez dwa tygodnie, demonstranci używali hashtagu: #EndSars aby 

zmobilizować się do wspólnego protestu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-54624611 

 

 

 

 

USA: Ponad 40 milionów Amerykanów oddało głosy wcześniej zagłosowało jak 

informuje niezależny US Elections Project 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-54630561 

 

 

 

D. Trump ma konto bankowe w Chinach informuje NY Times 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-54625422 

 

 

 

 

Sąd Najwyższy w Kentucky poinformował, że nie mógł postawić zarzutów 

zabójstwa  Breonny Taylor przez policję 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54626809 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-54624611
https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-54630561
https://www.bbc.com/news/business-54625422
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54626809
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Naukowcy wyjaśnili na czym polega większa agresywność u nowego wirusa 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1076663/2020-10-21/uchenye-obiasnili-povyshennuiu-

agressivnost-novogo-koronavirusa 

 

 

 

Wielka Brytania chce zostać pierwszym krajem który przeprowadzi badania 

„wyzwanie dla człowieka", w którym 90 zdrowych ludzi zostanie wystawionych 

świadomie na działanie Covid 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-54612293 

 

 

 

20.X 

Wtargnięcie do więzienie w Demokratycznej Republic Konga: Islamiści z ADF 

(The Allied Democratic Forces) uwolnili 1300 więźniów 

 

https://iz.ru/1076663/2020-10-21/uchenye-obiasnili-povyshennuiu-agressivnost-novogo-koronavirusa
https://iz.ru/1076663/2020-10-21/uchenye-obiasnili-povyshennuiu-agressivnost-novogo-koronavirusa
https://www.bbc.com/news/health-54612293
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W więzieniu byli osadzeni milicjanci - w tym bojownicy islamscy 

 

Ponad 1300 więźniów uciekło z więzienia we wschodniej części DRK - miasta 

Beni po tym jak bojownicy islamscy zaatakowali obiekt - informują władze 

The Allied Democratic Forces (ADF - Sojusz Sił demokratycznych) odpowiada 

za atak mający na celu uwolnienie swoich członków - poinformował burmistrz 

miasta. Tylko około 100 więźniów pozostało na miejscu. ADF powstał 20 lat 

temu w sąsiedniej Ugandzie aby walczyć z domniemaną dyskryminacją 

wymierzoną przeciwko muzułmanom. Kiedy bojownicy zostali wyparci ze swoich 

baz przez wojsko Ugandy przeszli oni na terytorium wschodniej DRK   

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-54613089 

 

 

 

 

Konflikt z Talibami: Afgańczycy obawiają się przyszłości po tym jak Stany 

Zjednoczone kończą swoją najdłuższą wojny 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54600781 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-54613089
https://www.bbc.com/news/world-asia-54600781
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USA zapowiedziały wprowadzenie sankcji wobec firm uczestniczących w budowie 

gazociągu „Nord Stream-2”  

źródło: IZ 

https://iz.ru/1076147/2020-10-20/ssha-vveli-sanktcii-v-otnoshenii-

uchastvuiushchikh-v-severnom-potoke-2-sudov 

 

 

 

USA: Melania wycofała się z wydarzeń publicznych po zarażeniu Covid 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-54588859 

  

 

Robert Redford: Aktor opłakuje śmierć swojego syna James l. 58 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-54611712 

 

 

Exxon wyjaśnił, że D. Trump mógł zebrać więcej pieniędzy niż jego rywal J. 

Biden 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-54614792 

 

 

 

19.X 

FRANCJA: Atak na nauczyciela - zatrzymano czwórkę uczniów 

 

https://iz.ru/1076147/2020-10-20/ssha-vveli-sanktcii-v-otnoshenii-uchastvuiushchikh-v-severnom-potoke-2-sudov
https://iz.ru/1076147/2020-10-20/ssha-vveli-sanktcii-v-otnoshenii-uchastvuiushchikh-v-severnom-potoke-2-sudov
https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-54588859
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-54611712
https://www.bbc.com/news/business-54614792
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Ludzie składają kwiaty w hołdzie zabitemu nauczycielowi Samuelowi Paty 

przed szkołą gdzie został zamordowany 

 

Czwórka uczniów znalazło się pośród 15 ludzi, którzy zostali aresztowani w 

Francji po zamordowaniu nauczyciela, który pokazywał kontrowersyjne 

karykatury proroka Mahometa 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-54598546 

 

 

 

Covid-19: Włochy wprowadzają dodatkowe obostrzenia po zwiększonej liczbie 

zakażeń 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54592700 

 

 

 

Chiny notują wzrost gospodarki po załamaniu spowodowanym koronawirusem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54598546
https://www.bbc.com/news/world-europe-54592700
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https://www.bbc.com/news/business-54594877 

 

 

 

 

ROSJA: S. Ławrow poinformował, że zwróci uwagę sekretarza generalnego Rady 

Europy na blokadę Krymu w związku z dostępem do wody 

źródło: BBC 

https://iz.ru/1075539/2020-10-19/lavrov-zaiavil-o-privlechenii-vnimaniia-

genseka-soveta-evropy-k-vodnoi-blokade-kryma 

 

 

 

 

Wybory w Boliwii: Według wstępnych obliczeń głosów Luis Arce wygrał w 

pierwszej turze  

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54591963 

 

 

Czy zimna woda może być kluczem do leczenia demencji? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-54531075 

 

 

 

18.X 

Górski Karabach: Rozejm zawarty pomiędzy Armenia i Azerbejdżanem został 

załamany kilka minut po tym jak wszedł w życie 

 

https://www.bbc.com/news/business-54594877
https://iz.ru/1075539/2020-10-19/lavrov-zaiavil-o-privlechenii-vnimaniia-genseka-soveta-evropy-k-vodnoi-blokade-kryma
https://iz.ru/1075539/2020-10-19/lavrov-zaiavil-o-privlechenii-vnimaniia-genseka-soveta-evropy-k-vodnoi-blokade-kryma
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54591963
https://www.bbc.com/news/health-54531075
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Mężczyzna usuwa gruzowisko w stolicy Górskiego Karabachu - Stepanakert 

 

Armenia i Azerbejdżaan wzajemnie się oskarżają o pogwałcenie zawieszenia 

ognia w kwestionowanym regionie Górskiego Karabachu 

Obie strony zgodziły się na zawarcie rozejmu, który miał zacząć obowiązywać 

o północy lokalnego czasu (20:00 GMT Saturday). Ale rzecznik ministra 

obrony Armenii poinformował, że Azerbejdżan zerwał porozumienie cztery 

minuty po tym czasie wznawiając ostrzał artyleryjski. Azerbejdżan 

poinformował później, że Armenia załamała zawieszenie broni po dwóch 

minutach 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-54586437 

 

Azerbejdżan poinformował o gotowości przekazania zabitych żołnierzy 

armeńskich 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1075202/2020-10-18/azerbaidzhan-zaiavil-o-gotovnosti-k-

peredache-tel-pogibshikh-armianskikh-voennykh 

 

 

Atak na francuskiego nauczyciela: Aby uczcić zabitego Samuela Paty 

zorganizowano marsze w całym kraju 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54586437
https://iz.ru/1075202/2020-10-18/azerbaidzhan-zaiavil-o-gotovnosti-k-peredache-tel-pogibshikh-armianskikh-voennykh
https://iz.ru/1075202/2020-10-18/azerbaidzhan-zaiavil-o-gotovnosti-k-peredache-tel-pogibshikh-armianskikh-voennykh
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https://www.bbc.com/news/world-europe-54589241 

 

 

 

W Mińsku rozpoczęły się zatrzymania zwolenników opozycji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1075200/2020-10-18/v-minske-nachalis-zaderzhaniia-

storonnikov-oppozitcii 

 

 

Lesbos: Co naprawdę zdarzyło się w obozie uchodźców zniszczonym przez pożar 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-54576310 

 

 

 

Koronawirus: Puste ulice we Francji po wprowadzeniu godziny policyjnej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54585828 

 

 

Około 20% ludzi którzy zachorowali na Covid-19 po dwóch miesiącach traci 

przeciwciała 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1075190/2020-10-18/okolo-20-perebolevshikh-covid-19-teriaiut-

vyrabotannye-antitela-za-2-mesiatca 

 

 

17.X 

GÓRSKI KARABACH: Ofiary wśród ludności cywilnej podczas trwającego 

konfliktu pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54589241
https://iz.ru/1075200/2020-10-18/v-minske-nachalis-zaderzhaniia-storonnikov-oppozitcii
https://iz.ru/1075200/2020-10-18/v-minske-nachalis-zaderzhaniia-storonnikov-oppozitcii
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-54576310
https://www.bbc.com/news/world-europe-54585828
https://iz.ru/1075190/2020-10-18/okolo-20-perebolevshikh-covid-19-teriaiut-vyrabotannye-antitela-za-2-mesiatca
https://iz.ru/1075190/2020-10-18/okolo-20-perebolevshikh-covid-19-teriaiut-vyrabotannye-antitela-za-2-mesiatca
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Nie udało się doprowadzić do rozejmu aby zakończyć ostrzał 

 

Armenia i Azerbejdżan wzajemnie się oskarżają o zaatakowanie terenów 

zamieszkanych przez ludność cywilną w związku o spór dotyczący Górskiego 

Karabachu 

Armenia poinformował, że oramiański pocisk zabił co najmniej 13 osób 

cywilnych w mieście Ganja mieście odległego od linii frontu. Armenia 

tymczasem oskarżyła Azerbejdżan o ostrzał miasta Stepanakert.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54581628 

 

 

 

 

 

 

 

Armenia i Azerbejdżan przyjęły uzgodnienia w kwestii rozejmu w Górskim 

Karabach 18 października 

źródło: IZ 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54581628
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https://iz.ru/1075066/2020-10-17/mid-armenii-obiavil-o-peremirii-v-

karabakhe-s-18-oktiabria 

 

 

 

FRANCJA: Atak na nauczyciela - Podejrzany „prosił uczniów aby ci wskazali 

który to jest Samuel Paty" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54581827 

 

 

 

Wybory w Nowej Zelandii: Wygrała Parta Pracy Jacindy Ardern 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54519628 

 

 

 

 

Setki osób w kolejce w mieści Yiwu aby zaszczepić się eksperymentalną 

szczepionką przeciwko Covid-19 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-54582150 

 

 

16.X 

Ochrona dzikiej przyrody: Nadzieja na uratowanie najrzadszych ssaków 

naczelnych  

https://iz.ru/1075066/2020-10-17/mid-armenii-obiavil-o-peremirii-v-karabakhe-s-18-oktiabria
https://iz.ru/1075066/2020-10-17/mid-armenii-obiavil-o-peremirii-v-karabakhe-s-18-oktiabria
https://www.bbc.com/news/world-europe-54581827
https://www.bbc.com/news/world-asia-54519628
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-54582150
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Gibbony na linach łączących dwa obszary leśne 

 

Przemieszczanie się po koronach drzew jest naturalne dla gibbonów 

Ale jeżeli pomiędzy terenami leśnymi powstaje duża luka dla nich staje sie 

trudne znalezienie partnera albo zdobycie pożywienia. Dla najrzadszych 

ssaków naczelnych znaleziono tymczasowe rozwiązanie: rozpięto linę, która 

łączy drzewa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-54557877 

 

Podano termin przeprowadzenia przedterminowych wyborów prezydenckich w 

Kirgizji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1074476/2020-10-16/nazvan-srok-provedeniia-dosrochnykh-

prezidentskikh-vyborov-v-kirgizii 

 

 

Covid Wielka Brytania: Kłótnia w związku z wprowadzaniem regionalnych 

obostrzeń, które „niszczą zdrowie publiczne" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-54564537 

 

https://www.bbc.com/news/science-environment-54557877
https://iz.ru/1074476/2020-10-16/nazvan-srok-provedeniia-dosrochnykh-prezidentskikh-vyborov-v-kirgizii
https://iz.ru/1074476/2020-10-16/nazvan-srok-provedeniia-dosrochnykh-prezidentskikh-vyborov-v-kirgizii
https://www.bbc.com/news/uk-54564537
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Koronawirus: Francja informuje o ponad 30 000 nowych infekcjach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54557549 

 

Białoruś wyjaśniła przyczynę wysłanie listu gończego za S. Tichanowskoj 

źródło: IZ  

https://iz.ru/1074494/2020-10-16/belorussiia-obiavila-tikhanovskuiu-v-

mezhdunarodnyi-rozysk 

 

 

QAnon: TouTube podejmuje działania aby usunąć wiadomości dotyczące 

„szkodliwych teorii spiskowych" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/technology-54562802 

 

 

15.X 

Protesty w Tajlandii: Dziesiątki tysięcy ludzie zabrały się protestując 

przeciwko rządowi 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54557549
https://iz.ru/1074494/2020-10-16/belorussiia-obiavila-tikhanovskuiu-v-mezhdunarodnyi-rozysk
https://iz.ru/1074494/2020-10-16/belorussiia-obiavila-tikhanovskuiu-v-mezhdunarodnyi-rozysk
https://www.bbc.com/news/technology-54562802
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Protestujący zebrali się w pokojowym proteście w  dzielnicy handlowej 

Ratchaprasong Bangkoku 

 

Dziesiątki tysięcy prodemokratycznych protestujących zebrały sie w czwartek 

ponownie w stolicy Tajlandii Bangkoku przeciwko wprowadzeniu dekretu 

zakazującego demonstracji 

Demonstranci wznosili okrzyki i śpiewali, ostatecznie rozchodząc się  kilka 

godzin po ogłoszonej na 18.00 godzinie policyjnej. Domagali się uwolnienia 

co najmniej 20 aktywistów aresztowanych w czwartek w wyniku represji ze 

strony policji. Wielu wznosiło gest w postaci wzniesionych trzech palców - 

symbolu ruchu protestujących.   

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-54548988 

 

 

ROSJA: Na Kremlu skomentowano dymisję prezydenta Kirgizji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1074108/2020-10-15/v-kremle-prokommentirovali-otstavku-

prezidenta-kirgizii 

 

 

Wybory prezydenckie w USA 2020: Dlaczego są tak ważne dla Niemców 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54548988
https://iz.ru/1074108/2020-10-15/v-kremle-prokommentirovali-otstavku-prezidenta-kirgizii
https://iz.ru/1074108/2020-10-15/v-kremle-prokommentirovali-otstavku-prezidenta-kirgizii
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54522984 

 

 

Alarm Covidowy: Londyn, Essex, York oraz inne obszary zaklasyfikowane do 

Tier 2 (kolejny poziom obostrzeń) 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-54551596 

 

 

8 październik (czwartek) – 14 październik (środa) 2020 

 

14.X 

Koronawirus: Francuska policja przeszukała ministerialne domy ze względu na 

śledztwo prowadzone w związku z pandemią 

 

Zostało wszczęte śledztwo przeciwko ministrowi zdrowia Olivier Véran (l)i 

premierowi Jean Castex  

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54522984
https://www.bbc.com/news/uk-54551596
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Policja francuska przeszukała domy ministerialne oraz urzędników z resortu 

zdrowia w wyniku wszczęcia śledztwa dotyczącego sposobu w jaki zajmowali 

się pandemia koronawirusa 

Minister zdrowia Olivier Véran oraz dyrektor krajowej agencji Zdrowia (the 

national health agency) Jérôme Salomon należą do odób u których doszło do 

przeszukania w czwartek. Do przeszukania doszło po tym jak sąd wszczął 

śledztwo w związku z postępowaniem rządu w czasie pandemii na początku 

bieżącego roku. Rząd Francji jest krytykowany za braki w wyposażeniu oraz 

zwlekanie w podjęciu działań wobec koronawirusa 

źródło: BBC   

https://www.bbc.com/news/world-europe-54535358 

 

Koronawirus Hiszpania: W północno-wschodnim regionie  - Katalonii od 

czwartku zostaną zamknięte na 15 dni bary i restauracje 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/live/world-54531057 

 

 

Wybory w USA: J. Biden mówi, ze seniorzy na Florydzie „zostali spisani na 

straty" przez D. Trumpa 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54533480 

  

 

 

Koronawirus: Berliński banner na którym starsza kobieta pokazuje środkowy 

palec tym, którzy nie noszą masek 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-54537519 

  

 

Rosja wznowi połączenia lotnicze z Serbią, Kubą i Japonią 

źródło: IZ 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54535358
https://www.bbc.com/news/live/world-54531057
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54533480
https://www.bbc.com/news/world-europe-54537519
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https://iz.ru/1073629/2020-10-14/rossiia-vozobnovit-aviasoobshchenie-s-

serbiei-kuboi-i-iaponiei 

 

 

Od 1995 roku Wielka Rafa Koralowa straciła połowę populacji koralowców 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-54533971 

  

 

13.X 

Prace nad szczepionką wynalezioną przez firmę Johnson & Johnson zostały 

wstrzymane z powodu choroby wolontariusza 

 

 

Firma Johnson & Johnson wstrzymała szczepienia przeciwko Covid  aby zbadać 

dlaczego jedna z osób, które jej poddano zachorowała 

 

Firma poinformowała, że niezależne badanie wykaże cze niewyjaśnione objawy, 

które wystąpiły u osoby są związane ze szczepieniem. Jako czynnik 

zapobiegawczy Wstrzymano rekrutacje ochotników do trzeciej fazy prób. 

https://iz.ru/1073629/2020-10-14/rossiia-vozobnovit-aviasoobshchenie-s-serbiei-kuboi-i-iaponiei
https://iz.ru/1073629/2020-10-14/rossiia-vozobnovit-aviasoobshchenie-s-serbiei-kuboi-i-iaponiei
https://www.bbc.com/news/world-australia-54533971
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-54521527 

 

 

 

Powtórne zakażenie Covid: Jedna z osób zaraziła się ponownie i za drugim 

razem przebieg choroby jest poważniejszy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-54512034 

 

 

 

 

Wybory w USA w 2020: D. Trump uczestniczy z powrotem w kampanii 

prezydenckiej przybywając na Florydę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54516324 

 

 

 

Covid: Dlaczego nietoperze są niewinne tłumaczą naukowcy? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-54246473 

 

 

12.X 

 

Przyznano nagrodę Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii 

https://www.bbc.com/news/health-54521527
https://www.bbc.com/news/health-54512034
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54516324
https://www.bbc.com/news/science-environment-54246473
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Foto:/TASS/EPA 

 

Nagrodę banku państwowego Szwecji pamięci Alfreda Nobla w dziedzinie 

ekonomi dostali Amerykanie: Paul R. Milgrom i Robert B. Wilson. O tym w 

poniedziałek, 12 października, zawiadomił komitet Nobla  na swojej stronie 

w Instagramie 

 

Laureaci zostaną nagrodzeni za udoskonalenie teorii aukcji. W komitecie 

podkreślono, że ich odkrycie przyniesie korzyści dla sprzedawców, klientów 

i osobom płacącym podatki na całym świecie. 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1072660/2020-10-12/nazvany-laureaty-premii-pamiati-alfreda-

nobelia-po-ekonomike 

 

WIELKA BRYTANIA: Premier nie chce wprowadzenie narodowego lockdownu teraz 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-54505193 

  

 

Covid-19: Chińskie miasto Qingdao podda testom dziewięć milionów ludzi w 

ciągu pięciu dni 

źródło: BBC 

https://iz.ru/1072660/2020-10-12/nazvany-laureaty-premii-pamiati-alfreda-nobelia-po-ekonomike
https://iz.ru/1072660/2020-10-12/nazvany-laureaty-premii-pamiati-alfreda-nobelia-po-ekonomike
https://www.bbc.com/news/live/world-54505193
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https://www.bbc.com/news/world-asia-54504785 

 

 

Wybory prezydenckie w USA 2020: Anthony Fauci poinformował, że D. Trump 

błędnie go zacytował 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54504096 

 

 

 

Carlo Acutis: Włoski nastolatek może być pierwszym świętym milenium 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54507064 

 

Korea Północna: Co wiemy o paradzie na której pokazano nowy pocisk 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54500550 

 

 

 

 

11.X 

Armenia Azerbejdżan: Raporty o nowym ostrzale poddają w wątpliwość 

wprowadzenie rozejmu 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54504785
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54504096
https://www.bbc.com/news/world-europe-54507064
https://www.bbc.com/news/world-asia-54500550
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Kwestionowana przynależność regionu doprowadziła do intensywnych walk 

 

Według nowych raportów kilka godzin po wejście w życie rozejmu doszło do 

wznowienia walk 

 

Pociski spadły na Stepanakert - stolicę enklawy Górskiego Karabachu w 

niedzielę rano informują świadkowie oraz ormiańskie media. Obydwie strony 

wzajemnie oskarżają się o prowadzenie ostrzału 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54488386 

 

 

 

ROSJA: S. Ławrow i M. Czawuszogłu omówili koniczność podtrzymania pokoju  w 

Górskim Karabachu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1072285/2020-10-11/lavrov-i-chavushoglu-obsudili-

podderzhanie-mira-v-nagornom-karabakhe 

 

 

Covid-19: Jeden z głównych brytyjskich naukowców poinformował o możliwości 

wprowadzenia nowego lockdownu w kraju 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54488386
https://iz.ru/1072285/2020-10-11/lavrov-i-chavushoglu-obsudili-podderzhanie-mira-v-nagornom-karabakhe
https://iz.ru/1072285/2020-10-11/lavrov-i-chavushoglu-obsudili-podderzhanie-mira-v-nagornom-karabakhe
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źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/uk-54498191 

 

 

Protesty #EndSARS: Nigeria rozwiązała specjalne jednostki policyjne ze 

względu na jej brutalność 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-africa-54499497 

 

 

 

Wybory prezydenckie w USA 2020: Sąd zezwolił aby w stanie Texas na 

ograniczenie liczby punktów do głosowania korespondencyjnego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54475466 

 

 

10.X 

Niepokoje w Kirgistanie: Powtórne aresztowanie byłego prezydenta kiedy 

walka o władzę pogłębia się 

 

https://www.bbc.com/news/uk-54498191
https://www.bbc.com/news/world-africa-54499497
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54475466
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Prezydent Kirgistanu ogłosił w piątek stan wyjątkowy po kilku dniach starć 

pomiędzy rywalizującymi ugrupowaniami politycznymi 

 

Były prezydent Kirgistanu został powtórnie aresztowany kiedy sprawujący 

władzę lider próbuje wzmocnić swoją władzę po kilku dniach niepokojów na 

skutek kwestionowanych wyników wyborów  

 

Siły bezpieczeństwa zatrzymały w niedzielę byłego przywódcę Almazbeka 

Atambayeva. Został on uwolniony przez zwolenników kilka dni wcześniej w 

czasie protestów, w których kwestionowano wyniki wyborów parlamentarnych. 

Wybory doprowadziły do kryzysu politycznego w tym środkowo azjatyckim 

kraju. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54493185 

 

 

 

Nowy premier Kirgizji nazwał Rosję głównym strategicznym partnerem kraju 

źródło: BBC 

https://iz.ru/1072058/2020-10-10/novyi-premer-kirgizii-nazval-rossiiu-

glavnym-strategicheskim-partnerom-strany 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54493185
https://iz.ru/1072058/2020-10-10/novyi-premer-kirgizii-nazval-rossiiu-glavnym-strategicheskim-partnerom-strany
https://iz.ru/1072058/2020-10-10/novyi-premer-kirgizii-nazval-rossiiu-glavnym-strategicheskim-partnerom-strany
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Mieszkańcy Strefy Gazy walczą z pandemią i blokadą 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-54488261 

 

 

 

 

Hiszpańskie wyspy Kanaryjskie zanotowały nowe przybycie emigrantów z Afryki 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-54491057 

 

 

 

„Realna i bliskie” ryzyko zagłady wielorybów 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/science-environment-54485407 

 

 

 

Wielka parada wojskowa w Korei Północnej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54491657 

 

 

 

Covid: Nowe informacje na temat zdrowia D. Trumpa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54463280 

 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-54488261
https://www.bbc.com/news/world-africa-54491057
https://www.bbc.com/news/science-environment-54485407
https://www.bbc.com/news/world-asia-54491657
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54463280
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9.X 

Nagroda Nobla w dziedzinie pokoju: Organizacja Światowy Program Żywnościowy 

(World Food Programme) została laureatem za walko z głodem na świecie 

 

 

WFP informuje, że pomogło prawie 100 milionów w minionym roku 

 

Nagroda Nobla w dziedzinie pokoju w 2020 została przyznana dla Organizacji 

Światowy Program Żywnościowy 

 

Agencja otrzymała nagrodę za jej wysiłki podejmowane w związku z walka z 

głodem i poprawił warunki dla utrzymania pokoju 

WFP otrzymała nagrodę 10 milionów szwedzkich koron (1,1 miliona dolarów/875 

000 funtów). W tym roku nominowano 107 organizacji i 211 osób 

indywidualnych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-54476569 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-54476569
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Protestujący w Hong Kongu zagrożeni więzieniem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-54470548 

 

 

Ogień ogarnął 33 piętrowy budynek w Południowej Korei 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-54474168 

 

Koronawirus: Reakcja kiedy Wielka Brytania  zapowiada wsparcie dla biznesu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-54469234 

 

 

 

Koronawirus: Hiszpania wprowadza stan wyjątkowy w Madrycie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54478320 

 

 

ROSJA: D. Pieskov rozważa wprowadzenie nowych środków zapobiegawczych w 

związku ze wzrostem liczby zakażonych Covid-19 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1071560/2020-10-09/peskov-dopustil-vvedenie-novykh-mer-pri-

roste-chisla-sluchaev-covid-19 

 

 

 

Wchodzi w życie przepis chroniący największy obszar morski w Europie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-54478633 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-54470548
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-54474168
https://www.bbc.com/news/live/world-54469234
https://www.bbc.com/news/world-europe-54478320
https://iz.ru/1071560/2020-10-09/peskov-dopustil-vvedenie-novykh-mer-pri-roste-chisla-sluchaev-covid-19
https://iz.ru/1071560/2020-10-09/peskov-dopustil-vvedenie-novykh-mer-pri-roste-chisla-sluchaev-covid-19
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-54478633
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8.X 

Louise Glück zdobyła nagrodę Nobla w literaturze 

 

 

Tegoroczna nagroda Nobla w dziedzina literatury został przyznana 

amerykańskiej poetce Louise Glück 

 

L. Glück został uznana za „bezbłędny głos poezji z surowym pięknem, które 

czyni indywidualna egzystencję rzeczą uniwersalną" przez Szwedzką Akademię, 

która przyznaje nagrody. Akademia dodała, że L. Glück była „zdziwiona" 

kiedy dostała telefon. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-54447291 

 

 

 

ROSJA: D. Pieskow ocenił wydarzenia w Kirgizji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1071065/2020-10-08/peskov-otcenil-sobytiia-v-kirgizii 

 

 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-54447291
https://iz.ru/1071065/2020-10-08/peskov-otcenil-sobytiia-v-kirgizii
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ROSJA: W MSZ zaprzeczono, że podjęto działania w stosunku do eks kandydatki 

na prezydenta w Białorusi Swetłany Tichanowskiej 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1071117/2020-10-08/mvd-oproverglo-vozbuzhdenie-ugolovnogo-

dela-protiv-tikhanovskoi 

 

 

 

Wybory prezydenckie w USA 2020: Starcie K.Harris i M. Pence w związku z 

pandemią koronawirusa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54459078 

 

 

Dziesiątki tysięcy ludzi w Indonezji protestują trzeci dzień przeciwko 

kontrowersyjnej ustawie, która zdaniem krytyków będzie szkodliwa dla 

pracowników i środowiska 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54460090 

 

 

Covid: Liczba zakażeń rośnie w Polsce, na Ukrainie, Słowacji i Czechach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-54460270 

 

 

 

Koronawirus: We Włoszech wprowadzono obowiązek noszenia masek na zewnątrz 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54454450 

 

https://iz.ru/1071117/2020-10-08/mvd-oproverglo-vozbuzhdenie-ugolovnogo-dela-protiv-tikhanovskoi
https://iz.ru/1071117/2020-10-08/mvd-oproverglo-vozbuzhdenie-ugolovnogo-dela-protiv-tikhanovskoi
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54459078
https://www.bbc.com/news/world-asia-54460090
https://www.bbc.com/news/live/world-54460270
https://www.bbc.com/news/world-europe-54454450
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Wrzesień był najcieplejszym miesiącem pod względem temperatury 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-54442782 

 

 

1 październik (czwartek) – 7 październik (środa) 2020 

7.X 

Dwie kobiety zostały nagrodzone Noblem w dziedzinie Chemii za odkrycie 

„genetycznych nożyczek" 

 

 

Emmanuelle Charpentier (L) i Jennifer Doudna rozpoczęły wspólne badania w 

2011 roku 

 

Dwójka naukowców została nagrodzona nagrodą Nobla w dziedzinie chemii w 

2020 za odkrycie narzędzi do edycji kodu DNA 

 

Emmanuelle Charpentier i Jennifer Doudna są pierwszymi kobietami, które 

dostały wspólnie nagrodę za ich pracę nad technologia umożliwiającą edycję 

genomu. 

https://www.bbc.com/news/science-environment-54442782
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Odkrycie jest znane jako Crispr-Cas9 „genetyczne nożyczki", które 

umożliwiają dokonywanie precyzyjnych zmian w kodzie DNA zawierającym żywe 

komórki. Nagroda wynosi 10 milionów koron (861,200 funtów/ 1,110,400 

dolarów)  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-54432589 

  

 

 

ROSJA: W Kremlu oceniono stosunki z Polską po wprowadzeniu  kar dla 

partnerów uczestniczących w budowie Nord Stream 2 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1070570/2020-10-07/v-kremle-opisali-otnosheniia-s-polshei-

posle-vvedeniia-eiu-shtrafov-dlia-partnerov-sp-2 

 

 

 

 

 

Greece Golden Dawn: Neonazistowscy liderzy uznani za winnych przewodzenie 

organizacji przestępczej 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-54433396 

  

 

 

Covid: Doradca w Białym Domu - Stephen Miller zarażony 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54441986 

  

 

 

Covid Szkocja: Zamknięte puby i odwołane egzaminy 

https://www.bbc.com/news/science-environment-54432589
https://iz.ru/1070570/2020-10-07/v-kremle-opisali-otnosheniia-s-polshei-posle-vvedeniia-eiu-shtrafov-dlia-partnerov-sp-2
https://iz.ru/1070570/2020-10-07/v-kremle-opisali-otnosheniia-s-polshei-posle-vvedeniia-eiu-shtrafov-dlia-partnerov-sp-2
https://www.bbc.com/news/world-europe-54433396
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54441986
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-54445511 

 

 

6.X 

W dziedzinie fizyki przyznano nagrodę Nobla za badania dotyczące przełomu w 

interpretacji zjawiska czarnych dziur 

Najnowsza wizualizacja czarnej dziury wykonana przez NASA 

 

Trzej naukowcy zdobyli nagrodę Nobla w 2020 roku w dziedzinie fizyki za 

pracę pozwalającą wyjaśnić zjawisko czarnych dziur 

 

Sir Roger Penrose, Reinhard Genzel i Andrea Ghez zostali ogłoszeni 

zwycięzcami tegorocznej edycji nagrody Nobla w Sztokholmie 

 

Zwycięzcy podzielą się nagrodą pieniężną w wysokości 10 miliona koron 

(864,200 funtów). Czarne dziury są miejscami w przestrzeni kosmicznej gdzie 

grawitacja jest tak silna, że nawet światło nie może jej opuścić 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-54420240 

https://www.bbc.com/news/live/world-54445511
https://www.bbc.com/news/science-environment-54420240
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Wybory w Kirgistanie: Niedzielne wyniki zostały anulowane po masowych 

protestach w kraju 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54432030 

 

 

ROSJA: S. Narishkin poinformował o przybyciu terrorystów do Górskiego 

Karabachu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1070104/2020-10-06/naryshkin-zaiavil-o-pribytii-terroristov-

v-nagornyi-karabakh 

 

 

 

Covid D. Trump: Opuszczając szpital prezydent bagatelizuje wirusa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54427390 

  

 

 

„Długotrwała infekcja Covid": Dlaczego część ludzi nie wraca do zdrowia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-54296223 

5.X 

Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny została przyznana za odkrycie wirusa 

zapalenia wątroby typu C 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54432030
https://iz.ru/1070104/2020-10-06/naryshkin-zaiavil-o-pribytii-terroristov-v-nagornyi-karabakh
https://iz.ru/1070104/2020-10-06/naryshkin-zaiavil-o-pribytii-terroristov-v-nagornyi-karabakh
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54427390
https://www.bbc.com/news/health-54296223
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Werdykt ogłoszono na konferencji prasowej w Karolinska Institute w 

Sztokholmie w Szwecji 

 

Trójka naukowców, którzy odkryli wirus zapalenia wątroby typu C (Hepatitis 

C) zdobyło nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii w 2020 roku 

 

Zwycięzcami są brytyjski naukowiec Michael Houghton oraz amerykańscy 

badacze Harvey Alter i Charles Rice. Komisja Nagrody Nobla poinformowała, 

że to odkrycie „pozwoliło ocalić miliony istnień" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54413563 

 

 

ROSJA: D. Pieskow wyjaśnił dlaczego W. Putin nie rozmawiał jeszcze z 

prezydentem Azerbejdżanu i Turcji o Górskim Karabachu 

źródło: BBC  

https://iz.ru/1069642/2020-10-05/peskov-obiasnil-otsutstvie-planov-u-

putina-poobshchatsia-s-alievym-po-karabakhu 

 

 

Koronawirus: Paryż zamknie bary oraz zwiększy maksymalnie poziom alertu  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54413563
https://iz.ru/1069642/2020-10-05/peskov-obiasnil-otsutstvie-planov-u-putina-poobshchatsia-s-alievym-po-karabakhu
https://iz.ru/1069642/2020-10-05/peskov-obiasnil-otsutstvie-planov-u-putina-poobshchatsia-s-alievym-po-karabakhu
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https://www.bbc.com/news/health-54418463 

  

 

 

Covid D. Trump: Prezydent USA został skrytykowany w związku z jego 

przejazdem koło szpitala podczas, którego pozdrowił swoich zwolenników 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54415532 

 

 

 

 

Diabły Tasmańskie zostały ponownie wprowadzone do środowiska w Australii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-54417343 

 

 

4.X 

Konflikt w Górskim Karabachu: Główne miasta stały się celem podczas walki 

https://www.bbc.com/news/health-54418463
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54415532
https://www.bbc.com/news/world-australia-54417343
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Stepanakert pozostaje bez prądu 

 

Ganja, drugie co do wielkości miasto Azerbejdżanu zostało ostrzelane przez 

siły Armenii podczas toczących się walk. Enklawa jest oficjalnie częścią 

Azerbejdżanu ale jest zarządzana przez etnicznych Ormian. Samozwańcze 

władze poinformowały, że zbombardowały lotnisko wojskowe w Ganja po tym jak 

siły Azerbejdżanu ostrzelały stolicę regionu Stepanakert. Od początku 

konfliktu, który rozpoczął się tydzień temu zginęło ponad 220 ludzi. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54407436 

 

 

Covid-19: Na świecie potwierdzono 35,1 miliona przypadków zakażeń, zmarło 

ponad milion osób informuje Johns Hopkins University 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-54382914 

 

Kenzo Takada: Japoński projektant zmarł po zarażeniu się Covid-19 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54410063 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54407436
https://www.bbc.com/news/live/world-54382914
https://www.bbc.com/news/world-asia-54410063
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Covid Wielka Brytania: „Może być różnie aż do Bożego narodzenia i później" 

powiedział premier kraju   

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-54407656 

 

 

 

Referendum w Nowej Kaledonii: Terytorium na Południowym Pacyfiku odrzuca 

niezależność od Francji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54410059 

 

 

3.X 

Huragan Alex: Powodzie i obsunięcia ziemi dotknęły Francję i Włochy 

 

Zniszczenia spowodowane powodzią w Saint-Martin-Vesubie w pd-wsch Francji 

 

Co najmniej dwie osoby zginęły i 20 jest zaginionych po silnym Huraganie, 

który nawiedził pd-wsch Francję i pn -zach Włochy 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-54407656
https://www.bbc.com/news/world-asia-54410059
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Nazwany jako Alex huragan przyniósł silne wiatry i gwałtowne deszcze. 

Wiele wiosek na północ od Nicei we Francji ucierpiało na skutek powodzi i 

obsunięcia ziemi, zostały zniszczone drogi, mosty i domy. W północno-

zachodnich Włoszech powodzie, określono jako „historyczne". Część mostu nad 

rzeką Sesia zawaliło się  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54402096 

 

W Armenii poinformowano o stratach w armii Azerbejdżanu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1069146/2020-10-03/v-armenii-rasskazali-o-poteriakh-armii-

azerbaidzhana-v-karabakhe 

 

 

Koronawirus: Hiszpania wprowadza częściowy lockdown w Madrycie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54383548 

 

Referendum w Nowej Kaledonii: Terytorium na południowym Pacyfiku pozotanie 

związane z Francją 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54410059 

 

Koronawirus: D. Trump wraca do Białego Domu ze szpitala 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-54382914 

 

 

Brexit: Premier Wielkiej Brytanii i szefowa UE zgodzili się, że znalezienie 

porozumienia w sprawie handlu jest konieczne 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-54397942 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54402096
https://iz.ru/1069146/2020-10-03/v-armenii-rasskazali-o-poteriakh-armii-azerbaidzhana-v-karabakhe
https://iz.ru/1069146/2020-10-03/v-armenii-rasskazali-o-poteriakh-armii-azerbaidzhana-v-karabakhe
https://www.bbc.com/news/world-europe-54383548
https://www.bbc.com/news/world-asia-54410059
https://www.bbc.com/news/live/world-54382914
https://www.bbc.com/news/uk-politics-54397942
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2.X 

Konflikt w Nagornym Krabachu: Armenia „gotowa" na rozmowy w związku z 

rozejmem 

 

Mapa przedstawiająca działania wojenne w Nagornym Krabachu 
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Minister spraw zagranicznych Armenii powiedział, że jest gotowy na 

wstrzymanie działań wojennych, które jego kraj prowadzi z Azerbejdżanem 

trwające sześć dni 

 

Zwiększyła się liczba ofiar w rejonie południowego Kaukazu po obu stronach, 

które wzajemnie oskarżają się o rozpoczęcie działań zbrojnych. Konflikt 

wokół terytorialnej przynależności Nagornego Krabachu wybuchał w niedzielę. 

Terytorium jest oficjalnie częścią Azerbejdżanu ale jest zarządzane przez 

etnicznych Ormian.   

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54383543 

  

UE ostrzega Turcję przed sankcjami w związku z „prowokacjami" na Morzu 

Śródziemnym 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54381498 

  

 

 

ROSJA: W. Putin i A. Lukasznko przeprowadzili rozmowę telefoniczną 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1068568/2020-10-02/putin-i-lukashenko-proveli-telefonnyi-

razgovor 

 

 

Covid: Donald Trump i Melania zarażeni koronawirusem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54381848 

  

 

 

10 filmów do oglądnięcia w październiku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/culture/article/20200929-nine-films-to-watch-in-october 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54383543
https://www.bbc.com/news/world-europe-54381498
https://iz.ru/1068568/2020-10-02/putin-i-lukashenko-proveli-telefonnyi-razgovor
https://iz.ru/1068568/2020-10-02/putin-i-lukashenko-proveli-telefonnyi-razgovor
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54381848
https://www.bbc.com/culture/article/20200929-nine-films-to-watch-in-october
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1.X 

Armenia-Azerbejżan: Obie strony odmawiają zawarcia rozejmu w związku z 

konfliktem w Nagornym Karabachu 

 

Ormiański kanonier: W Nagoronym Karabachu doszło do najgorszego konfliktu 

od lat   

 

Azerbejdżan i Armenia nie zgadzają się na wezwanie do rozejmu podczas 

trwających walk o sporne terytorium 

 

USA, Francja i Rosja wspólnie potępiły walki w Nagornym Karabachuy 

 

Ale Turcja sprzymierzeniec Azerbejdżanu  również sprzeciwia się żądaniom 

doprowadzenia do rozejmu 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54366616 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54366616
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W. Putin, D. Tramp i E. Makron wydali oświadczenie w związku z sytuacją w 

Nagornym Karabachu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1068016/2020-10-01/putin-tramp-i-makron-soglasovali-

zaiavlenie-po-situatcii-v-nagornom-karabakhe 

 

Alexei Navalny oskarża W. Putina o otrucie go 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54369664 

 

 

Brexit: UE wszczyna proces przeciwko Wielkiej Brytanii w związku z planem 

wystąpienia ze wspólnoty 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-54370226 

 

 

Rodziny 12 aktywistów Hong Kongu schwytanych na morzu przez Chiny domagają 

sie odpowiedzi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-54354127 

 

 

Pożary w Kalifornii: Żywioł widziany zza szyby samochodu  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-54368707 

 

 

 

Koronawirus: Nowe ograniczenia wprowadzone w Wielkiej Brytanii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-54362119 

https://iz.ru/1068016/2020-10-01/putin-tramp-i-makron-soglasovali-zaiavlenie-po-situatcii-v-nagornom-karabakhe
https://iz.ru/1068016/2020-10-01/putin-tramp-i-makron-soglasovali-zaiavlenie-po-situatcii-v-nagornom-karabakhe
https://www.bbc.com/news/world-europe-54369664
https://www.bbc.com/news/uk-politics-54370226
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-54354127
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-54368707
https://www.bbc.com/news/live/world-54362119
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