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    8 (89) 1-31.08.2020                                                            POLSKA - EUROPA - ŚWIAT - > KRONIKA WIADOMOŚCI 

W numerze: 

61    Hong Kong przekłada wybory na następny rok  

59    Koronawirus: Nowy lockdown w Australii 

55    Państwo Islamskie przyznało się do a ataku w Afganistanie 

53    Król Hiszpanii Juan Carlos opuścił kraj 

51    Wybuch w Bejrucie: poszukiwanie ocalałych po eksplozji 

48    ROSJA: W Norylsku doszło do wycieku paliwa na rz. Ambarnaya 

48    Lockdown ma „mało znaczący" wpływ na temperaturę 

47    Mauritius ogłosił „stan klęski ekologicznej" po tym jak  

      doszło do wycieku ropy z porzuconego statku      

42    Wybory na Białorusi: Opozycja kwestionuje zwycięstwo  

      A. Łukaszenki  

38    Wybory na Białorusi: Policja użyła w Brześciu ostrej amunicji  

      w stosunku do protestujących  

36    Nowa Zelandia rozszerza lockdown miasta Auckland  o 12 dni 

30    Koronawirus: Setki osób zebrało się w Madrycie aby  

      zaprotestować przeciwko obowiązkowi noszenia masek 
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26    Gwiazdy podpisały list wspierający prawa ludzie LGBT w Polsce 

25    ROSJA: Na Kremlu oceniono wydarzenia na Białorusi 

23    Alexei Navalny: Przywódca opozycji w Rosji w śpiączce 

21    Pożary w Kalifornii: Burmistrz prosi Australię o pomoc 

17    Huragany Marco i Laura pustoszą Karaiby zabijając 12 osób 

15    Protesty w USA: Nowe starcia po strzelaninie w Wisconsin 

11    USA - postrzelenie Jacoba Blake: Dwie osoby zastrzelone  

      podczas niepokojów w Wisconsin trwających trzecia noc 

29 sierpień (sobota) – 31 sierpień (poniedziałek) 2020 

31.VIII 

USA - Protesty w Portland: D. Trump i J. Biden oskarżają się wzajemnie o 

przyczyny przemocy na ulicach 

 

  

J. Biden udał się do Pittsburgha aby wygłosić mowę w związku z kampanią 

prezydencką  
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Prezydent Donald Trump i jego rywal z Partii Demokratów Joe Biden oskarżają 

jeden drugiego o przyczynienie się do wystąpień do których doszło w 

Portland w stanie Oregon 

 

Mężczyzna związany z prawicowym ugrupowaniem został zabity w sobotę ; w 

innej części miasta zwolennicy D. Trumpa starli się z protestującymi pod 

hasłem Black Lives Matter (Życie czarnoskórych Amerykanów ma znaczenie). D. 

Trump nazwał uczestników marszu "wspaniałymi patriotami" i oskarżył 

należącego do Demokratów burmistrza o współwinnego odbywających się 

protestów. 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53962363 

 

 

 

 

Svetlana Tikhanovskaya: Liderka opozycji białoruskiej wygłosi przemówienie 

skierowane do Rady Bezpieczeństwa ONZ 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53971299 

  

 

 

A. Lukasznko dostał zakaz wjazdu na Litwę 

źródło: IZ  

https://iz.ru/1054878/2020-08-31/lukashenko-zapretili-vezd-v-latviiu 

 

 

 

Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie zapowiedziały zawarcie traktatu 

pokojowego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53971256 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53962363
https://www.bbc.com/news/world-europe-53971299
https://iz.ru/1054878/2020-08-31/lukashenko-zapretili-vezd-v-latviiu
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53971256
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Paul Rusesabagina: Bohater historii przedstawionej w filmie pt. „Hotel 

Rwanda" został aresztowany 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53972924 

 

 

30.VIII 

Protesty w Białorusi: Masowe protesty stały się presja na A. Lukasznko 

 

 

Masy protestujących zebrały się wokół pomnika Bohatera Miasta  w Mińsku 

żądając ustąpienia prezydenta 

 

Dziesiątki tysięcy ludzi ponownie wyszły na ulice Białorusi ścierając się z 

policją protestując przeciwko A. Lukasznko. 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53972924
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Liczne oddziały policji otoczyły takie miejsca jak Plac Niepodległości w 

stolicy - Mińsku a ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało o 140 

osobach aresztowanych. Protestujący wznosili okrzyki: "wstyd" i "odejdź" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53966004 

 

 

Współpracownik A. Łukaszenko wytłumaczył dlaczego doszło do siłowego 

rozpędzania pierwszych protestów w Mińsku 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1054609/2020-08-30/pomoshchnik-lukashenko-obiasnil-zhestkii-

razgon-pervykh-protestov-v-minske 

 

 

 

Koronawirus: Liczba infekcji na świecie osiągnęła liczbę 25 milionów podał 

Johns Hopkins University 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53964059 

 

 

 

Szpieg w Francji: Wobec jednego ze starszych rangą oficerów wszczęto 

śledztwo 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53966407 

 

 

 

W Kanadzie przewrócono pomnik Johna A Macdonalda 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53963665 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53966004
https://iz.ru/1054609/2020-08-30/pomoshchnik-lukashenko-obiasnil-zhestkii-razgon-pervykh-protestov-v-minske
https://iz.ru/1054609/2020-08-30/pomoshchnik-lukashenko-obiasnil-zhestkii-razgon-pervykh-protestov-v-minske
https://www.bbc.com/news/live/world-53964059
https://www.bbc.com/news/world-europe-53966407
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53963665
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29.VIII 

Koronawirus w Niemczech: Aresztowano setki osób biorących udział w 

protestach przeciwko koronawirusowi 

Protestujący w pobliżu Kolumny Zwycięstwa nieśli banner z napisem "pierwsza 

fala, druga fala, permanentna fala ?" 

Policja w Berlinie aresztowała 300 demonstrantów w czasie protestów 

przeciwko restrykcjom wprowadzonym w związku z koronawirusem 

Około 38 000 osób wzięło udział w większości pokojowym demonstracjom. 

Później setki protestujących ze skrajnej prawicy próbował szturmować 

Reichstag - siedzibę niemieckiego parlamentu federalnego. Wielu ludzi 

zostało aresztowanych a niemieccy politycy potępili zatrzymania jako 

„nieprzyzwoite" i „nie do zaakceptowani"  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53959552 

 

 

Koronawirus: Berlińska policja kazała rozproszyć się protestującym 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53957452 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53959552
https://www.bbc.com/news/live/world-53957452
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Pożary w Amazonii: Czy są większe niż rok temu? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53893161 

 

 

 

Chadwick Boseman: Aktor grający Czarną Panterę zmarł na raka w wieku 43 lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53955912 

 

 

Lekarz wymienił główne etapy w starzeniu się człowieka 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1054329/2020-08-29/vrach-nazval-perelomnye-momenty-v-

starenii-cheloveka 

 

22 sierpień (sobota) – 28 sierpień (piątek) 2020 

 

 

28.VIII 

Wybory prezydenckie w USA: D. Trump ostrzega, że J. Biden „zniszczy" 

amerykański sen 

 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53893161
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53955912
https://iz.ru/1054329/2020-08-29/vrach-nazval-perelomnye-momenty-v-starenii-cheloveka
https://iz.ru/1054329/2020-08-29/vrach-nazval-perelomnye-momenty-v-starenii-cheloveka
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Prezydent miał Biały Dom za sobą a przed nim był Pomnik Waszyngtona 

 

Amerykański prezydent Donald Trump ostrzegł, że kandydat Demokratów Joe 

Biden „zniszczy" amerykański sen jeżeli wygra wybory w październiku 

 

Przemawiając podczas ostatniej nocy w czasie konwencji Republikanów 

prezydent przedstawił  swojego przeciwnika jako "tego, który zniszczy 

wielką Amerykę". Powiedział, że Demokraci chcą dopuścić do wystąpień 

"brutalnych anarchistów" w amerykańskich miastach. Joe Biden jak wskazują 

notowania ma nad D. Trumpem jednocyfrową przewagę - 68 dni przed terminem 

wyborów.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53942667 

  

 

A. Lukasznko ostrzegł Europę o konsekwencjach wojny w Białorusi 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1053924/2020-08-28/lukashenko-predupredil-evropu-o-

posledstviiakh-voiny-v-belorussii 

 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53942667
https://iz.ru/1053924/2020-08-28/lukashenko-predupredil-evropu-o-posledstviiakh-voiny-v-belorussii
https://iz.ru/1053924/2020-08-28/lukashenko-predupredil-evropu-o-posledstviiakh-voiny-v-belorussii


 POLSKI PORTAL  1-31 sierpień 2020                                                                                                                                                 nr 8  (89)                                                                                                                                                        
9 
 

 

 

Koronawirus: Kraje UE wprowadzają dodatkowe obostrzenia 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/live/world-53943522 

 

 

 

Huragan Laura pustoszy Luizjanę i Teksas 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-53941956 

  

 

Shinzo Abe: Premier Japonii ustępuje ze stanowiska z powodów zdrowotnych 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-53943758 

 

 

JK Rowling zwróciła nagrodę w związku z krytyką ze strony amerykańskiej 

rodzi Kennedy po tym kiedy skrytykowano jej poglądy dotyczące kwestii 

gender i ludzi transseksualnych 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53944773 

 

 

 

27.VIII 

Atak na meczet w Christchurch w Nowej Zelandii - Brenton Tarrant został 

skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości skrócenia 

kary 

https://www.bbc.com/news/live/world-53943522
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-53941956
https://www.bbc.com/news/world-asia-53943758
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53944773
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Ofiary masakry w Christchurch 

 

Biały rasista, który zabił 51 osób w dwóch meczetach w Nowej Zelandii 

pozostanie na zawsze w więzieniu bez możliwości warunkowego zwolnienia - to 

pierwsza taka osoba w kraju, która dostała taki wyrok 

 

Australijczyk  Brenton Tarrant l.29 został uznany winnym zamordowania 51 

osób, próby zamordowania 40 kolejnych i został oskarżony o terroryzm. 

Sędzia nazwał czyn B. Tarranta „nieludzkim" mówiąc., że „nie okazał on 

litości". Atak do którego doszło w marcu i który był nagrywany i 

przekazywany strumieniowo do sieci zaszokował świat. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53919624 

  

 

 

 

USA - Postrzelenie Jacoba Blake: Ujawniono personalia policjanta, który 

strzelał do Afroamerykanina w mieście Kenosha 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53927756 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53919624
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53927756
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Huragan Laura dotarł do Luizjany zabijając sześć osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53928960 

  

 

 

Wybory prezydenckie w USA - M. Pence ostrzega, ze jeśli J. Biden wygra 

Amerykanie nie będą bezpieczni 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53928422 

  

 

 

Koronawirus w Indiach: Covid - 19 pojawił się wśród plemion zamieszkujących 

archipelag Andamanów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53925071 

  

 

Ambasadora Białorusi wezwano do ministerstwa spraw zagranicznych Polski w 

związku z informacją o okręgu grodzieńskim 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1053465/2020-08-27/posla-belorussii-vyzvali-v-mid-polshi-iz-

za-zaiavlenii-o-grodnenskoi-oblasti 

 

26.VIII 

USA - postrzelenie Jacoba Blake: Dwie osoby zastrzelone podczas niepokojów 

w Wisconsin trwających trzecia noc 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53928960
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53928422
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53925071
https://iz.ru/1053465/2020-08-27/posla-belorussii-vyzvali-v-mid-polshi-iz-za-zaiavlenii-o-grodnenskoi-oblasti
https://iz.ru/1053465/2020-08-27/posla-belorussii-vyzvali-v-mid-polshi-iz-za-zaiavlenii-o-grodnenskoi-oblasti
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W Kenosha w stanie Wisconsin trzecią noc trwają starcia 

 

 

Dwie osoby zostały zabite i jedna ranna podczas trzeciej nocy zamieszek w 

amerykańskim mieście Kenosha, do których doszło po tym jak policja 

postrzeliła Afroamerykanina 

 

Jacob Blake, l. 29 został postrzelony prze policję kiedy w niedzielę 

wsiadał do swojego  samochodu przy czym towarzyszyły mu jego dzieci. 

Wydarzenie ze wtorku spowodowało wybuch protestów. Prezydent D. Trump 

zapowiedział wysłanie agentów federalnych do Kenosha 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53917170 

  

 

 

 

Nowa Zelandia strzelanina w Christchurch: Żal i sprzeciw po tym jak doszło 

do konfrontacji z napastnikiem w budynku sądu podczas procesu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53902158 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53917170
https://www.bbc.com/news/world-asia-53902158


 POLSKI PORTAL  1-31 sierpień 2020                                                                                                                                                 nr 8  (89)                                                                                                                                                        
13 
 

  

 

 

S. Tikhanovskaia skomentowała możliwość przeprowadzenia rozmów z Rosją 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1052950/2020-08-26/tikhanovskaia-prokommentirovala-

vozmozhnost-peregovorov-s-rossiei 

 

 

 

Na skutek powodzi w Afganistanie zginęło  kilkadziesiąt osób i 500 domów 

uległo zniszczeniu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53918137 

  

 

 

 

Mauritius: Oburzenie i pytania po tym jak znaleziona 17 martwych delfinów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53917793 

 

 

 

Kobiety w ciąży oraz przyszłe mamy powinny ograniczyć ilość kofeiny, 

tłumaczą eksperci 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-53887440 

 

 

https://iz.ru/1052950/2020-08-26/tikhanovskaia-prokommentirovala-vozmozhnost-peregovorov-s-rossiei
https://iz.ru/1052950/2020-08-26/tikhanovskaia-prokommentirovala-vozmozhnost-peregovorov-s-rossiei
https://www.bbc.com/news/world-asia-53918137
https://www.bbc.com/news/world-africa-53917793
https://www.bbc.com/news/health-53887440
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25.VIII 

Alexei Navalny: Kreml zaprzecza oskarżeniom przeciwko W. Putinowi 

Alexei Navalny jest hospitalizowany w szpitalu Charité w Berlinie 

 

Kreaml zaprzeczył oskarżeniom, że prezydent W. Putin nakazał otrucie 

Alexeia Navalnego 

 

Rzecznik Dmitry Peskov poinformował, ze oskarżenia były nieprawdziwe i nie 

można ich traktować poważnie. Lekarze w Niemczech gdzie A. Navalny jest 

leczony poinformowali, że „prawdopodobnie" został on zatruty ale D. Peskov 

zapytał dlaczgo opinię wydano "tak szybka" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53903314 

  

 

 

ROSJA: Na Kremlu skomentowano oświadczenie wydane przez klinikę Charite w 

sprawie A. Navalnego 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1052430/2020-08-25/v-kremle-prokommentirovali-zaiavlenie-

kliniki-sharite-o-navalnom 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53903314
https://iz.ru/1052430/2020-08-25/v-kremle-prokommentirovali-zaiavlenie-kliniki-sharite-o-navalnom
https://iz.ru/1052430/2020-08-25/v-kremle-prokommentirovali-zaiavlenie-kliniki-sharite-o-navalnom


 POLSKI PORTAL  1-31 sierpień 2020                                                                                                                                                 nr 8  (89)                                                                                                                                                        
15 
 

  

 

 

USA - wybory prezydenckie: D. Trump ostrzegł na konwencji Republikanów o 

„możliwości sfałszowania wyborów" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53898142 

 

 

 

Protesty w USA: Nowe starcia po strzelaninie w Wisconsin 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53897641 

  

 

 

Nowa Zelandia strzelanina w Christchurch: Napastnik Brenton Tarrant chciał 

zabić „tyle ludzi ile to tylko możliwe" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53861456 

 

 

24.VIII 

Białoruś wzywa laureatkę nagrody Nobla do stawienia się przed sądem po 

protestach w Mińsku 

 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53898142
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53897641
https://www.bbc.com/news/world-asia-53861456
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Prezydent A. Lukasznko wysłał siły bezpieczeństwa do stolicy Mińska 

 

Policja w Białorusi wezwała Svetlana Alexievich - laureatkę nagrody Nobla 

do złożenia zeznań w związku ze sprawą z kodeksu karnego dotyczącą 

nowopowstałej rady z ramienia opozycji 

 

Rada,  która została utworzona przez przez przywódcę opozycji Svetlanę 

Tikhanovskaya powstała w tym miesiącu po ogłoszeniu kwestionowanych wyników 

wyborów. Svetlana Alexievich, która zdobyła nagrodę Nobla w dziedzinie 

literatury w 2015 roku jest jej członkiem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53889937 

 

 

 

 

Koronawirus: Pierwsze potwierdzone powtórne zakażenie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53886479 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53889937
https://www.bbc.com/news/live/world-53886479
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USA - Po tym jak policja postrzeliła Afroamerykanina doszło do protestów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53886070 

 

 

 

Szefowie koncernu wydobywczego Rio Tinto zostali pozbawieni nagród po 

zniszczeniu jaskini Aborygenów 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/business-53885695 

 

 

 

 

Huragany Marco i Laura pustoszą Karaiby zabijając 12 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53884709 

 

 

23.VIII 

Białoruska opozycja organizuje masowe protesty w Mińsku pomimo 

wprowadzonego zakazu 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53886070
https://www.bbc.com/news/business-53885695
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53884709
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Prezydent A. Lukaszanko powiedział aby przygotować wojsko na granicy z 

Polską 

 

Zwolennicy opozycji na Białorusi zorganizowali masowe protesty w stolicy 

kraju w Mińsku - dwa tygodnie po kwestionowanych wynikach wyborów 

prezydenckich według których kolejny raz wygrał Aleksander Łukaszanko 

 

Zdaniem korespondentów w mieści dziesiątki tysięcy ludzi pojawiły się na 

placu centralnym pomimo znacznej obecności policji. Zdaniem protestujących 

A. Łukaszenko sfałszował wyniki wyborów  i domagają sie jego rezygnacji. 

Prezydent obiecał doprowadzić do zakończenia protestów i obwinił o sytuację 

„rewolucjonistów wspieranych przez siły obce" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53882062 

 

 

Uczestnicy mińskich protestów udali się w kierunku placu Flagi Państwowej  

źródło: IZ 

https://iz.ru/1051799/2020-08-23/uchastniki-minskikh-protestov-napravilis-

k-ploshchadi-gosudarstvennogo-flaga 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53882062
https://iz.ru/1051799/2020-08-23/uchastniki-minskikh-protestov-napravilis-k-ploshchadi-gosudarstvennogo-flaga
https://iz.ru/1051799/2020-08-23/uchastniki-minskikh-protestov-napravilis-k-ploshchadi-gosudarstvennogo-flaga
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Pożary w Kalifornii: D. Trump ogłasza stan klęski żywiołowej  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53877958 

 

 

 

Koronowirus: Niepójście do szkoły jest gorsze dla dzieci niż zarażenie 

wirusem - powiedział doradca ds. spraw zdrowia w Wielkiej Brytanii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-53875410 

 

 

 

 

Koronawirus: Politycy w Niemczech wzywają do wprowadzenia zakazu urządzania 

prywatnych przyjęć podczas gdy dzienny przyrost zakażeń przekroczył 2000 

przypadków - najwięcej od kwietnia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53879548 

 

 

 

22.VIII 

Alexei Navalny: Oponent W. Putina przybył do Niemiec w celu leczenia 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53877958
https://www.bbc.com/news/uk-53875410
https://www.bbc.com/news/live/world-53879548
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W niedzielę rano A. Navalny został zabrany przez karetkę na lotnisko w 

Omsku  

Poważnie chory rosyjski opozycjonista Alexei Navalny przyleciał do Niemiec 

celem odbycia leczenia 

 

Znajduje się w stanie śpiączki po tym jak wypił, jak się sądzi zatrutą 

herbatę. Władze są oskarżane o ukrywanie przestępstwa. Lekarze, którzy 

leczyli go w Omsku przekonywali w piątek, że jego stan jest zbyt poważny 

aby można go było gdziekolwiek przenieść. Jednak później poinformowali, że 

jego stan jest na tyle stabilny aby mógł odbyć lot. Jego żona Julia 

poleciała wraz z nim.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53871617 

 

 

A. Łukaszenko poinformował o wyjątkowym poparciu  podczas wiecu w Grodnie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1051578/2020-08-22/lukashenko-zaiavil-o-nebyvalom-

voodushevlenii-posle-mitinga-v-grodno 

 

 

Koronawirus: Liczba zgonów na całym świecie osiągnęła liczbę 800 000 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-53871617
https://iz.ru/1051578/2020-08-22/lukashenko-zaiavil-o-nebyvalom-voodushevlenii-posle-mitinga-v-grodno
https://iz.ru/1051578/2020-08-22/lukashenko-zaiavil-o-nebyvalom-voodushevlenii-posle-mitinga-v-grodno
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https://www.bbc.com/news/live/world-53873181 

 

 

 

Pożary w Kalifornii: Burmistrz prosi Australię o pomoc 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53828150 

 

 

 

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

21.VIII 

Wybory prezydenckie 2020 w USA: J. Biden obiecał zakończyć „czas mroku" do 

którego doprowadził D. Trump 

 

 

J. Biden pojawił się na scenie po przemówienie swojej żony Jill oraz Kamali 

Harris, która w ma zostać wiceprezydentem  

https://www.bbc.com/news/live/world-53873181
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53828150
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Nowo nominowany na kandydata Demokratów na urząd prezydenta Joe Biden 

powiedzaiał, że prezydent Donald Trump "zbyt długo trzymał Amerykę w 

ciemności" 

 

Były amerykański wiceprezydent powiedział, że jego rywal spowodował „zbyt 

wiele gniewu, zbyt wiele strachu i zbyt wiele podziałów". J. Biden l. 77 

prowadzi w sondażach nad D. Tumpem l.74 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53858149 

 

 

Protesty na Białorusi: S. Tikhanovskaya obiecuje walczyć do końca 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53860409 

 

 

Alexei Navalny: Zdaniem lekarzy krytyk W. Putina nie może zostać 

przewieziony do Niemiec 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53857563 

 

 

 

Główny lekarz szpitala w Omsku postawił diagnozę w sprawie A. Navalnego 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1051024/2020-08-21/glavvrach-omskoi-bolnitcy-nazval-osnovnoi-

diagnoz-navalnogo 

 

 

 

Koronawirus: Dlaczego w Hiszpanii doszło do drugiej fali zakażeń? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53858149
https://www.bbc.com/news/world-europe-53860409
https://www.bbc.com/news/world-europe-53857563
https://iz.ru/1051024/2020-08-21/glavvrach-omskoi-bolnitcy-nazval-osnovnoi-diagnoz-navalnogo
https://iz.ru/1051024/2020-08-21/glavvrach-omskoi-bolnitcy-nazval-osnovnoi-diagnoz-navalnogo
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https://www.bbc.com/news/world-europe-53832981 

 

 

 

Koronawirus: Jakie jest ryzyko zakażenia prze zetknięciu się z zapakowaną 

żywnością? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/explainers-53783890 

 

 

 

20.VIII 

Alexei Navalny: Przywódca opozycji w Rosji w śpiączce 

 

 

A. Navalny leciał do Moskwy z Tomska i jego samolot został skierowany do 

Omska kiedy źle się poczuł 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53832981
https://www.bbc.com/news/explainers-53783890
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Przywódca rosyjskiej opozycji Alexei Navalny jest nieprzytomny w szpitalu 

po tym jak prawdopodobnie został zatruty, poinformował jego rzecznik 

A. Navalny poczuł się źle podczas lotu i samolot lądował w trybie awaryjnym 

w Omsku gdzie lekarze poinformowali, że jest nieprzytomny  i że walczą o 

jego życie. Jego współpracownicy podejrzewają, że coś włożono do jego 

herbaty kiedy przebywał w kawiarni na lotnisku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53844958 

 

Pośród zatrzymanych w Białorusi jeden był Rosjaniniem 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1050562/2020-08-20/v-belorussii-sredi-zaderzhannykh-ostalsia-

odin-rossiianin 

 

 

Koronawirus: W Niemczech najwięcej zakażonych od kwietnia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53833685 

 

 

Wybory w USA 2020: Barack Obama oskarżył Donalda Trumpa, że traktuje urząd 

prezydenta jak „jeszcze jeden reality show" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53844037 

 

 

Żona obywatela Słowacji, który zmarł podczas przesłuchania na policji w 

Belgii wezwała do wznowienia śledztwa po tym kiedy ujawniono szokujący 

zdjęcia z jego zatrzymania 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53830528 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53844958
https://iz.ru/1050562/2020-08-20/v-belorussii-sredi-zaderzhannykh-ostalsia-odin-rossiianin
https://iz.ru/1050562/2020-08-20/v-belorussii-sredi-zaderzhannykh-ostalsia-odin-rossiianin
https://www.bbc.com/news/live/world-53833685
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53844037
https://www.bbc.com/news/world-europe-53830528
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19.VIII 

Niepokoje na Białorusi: A. Łukasznko podejmuje kroki aby przywrócić 

kontrolę nad państwem 

 

W czwartek siły bezpieczeństwa zostały wysłane aby chronić fabryki  

 

Prezydent Białorusi A. Łukasznko podjął działania, aby przywrócić kontrolę 

po 10 dniach ulicznych protestów i strajków wywołanych kwestionowanymi 

wynikami wyborów 

 

Według oficjalnych danych uzyskał 80% poparcie, ale opozycja uznała, że 

zostały one sfałszowane. A. Lukaszenko powiedział, że wydał polecenia aby 

zakończyć niepokoje w stolicy kraju w Mińsku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53831663 

 

 

 

ROSJA: Na Kremlu oceniono wydarzenia na Białorusi 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1050108/2020-08-19/v-kremle-otcenili-sobytiia-v-belorussii 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53831663
https://iz.ru/1050108/2020-08-19/v-kremle-otcenili-sobytiia-v-belorussii
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Białoruś na krawędzi?: Dlaczego teraz? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53822060 

 

 

USA - Wybory prezydenckie w 2020: Joe Biden nominowany na kandydata 

Demokratów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53830373 

 

 

 

Britney Spears prosi sąd aby znieść kuratelę jego ojca nad nią 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53831916 

 

 

18.VIII 

Gwiazdy podpisały list wspierający prawa ludzie LGBT w Polsce 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53822060
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53830373
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53831916
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Od lewej do prawej: James Norton, Isabelle Huppert i Margaret Atwood 

 

Pisarka Margaret Atwood oraz aktor James Norton są pośród osób, które 

podpisały otwarty list wspierający Polskie społeczności LGBT 

 

Opublikowany na stronie Gazety Wyborczej 

[https://wyborcza.pl/7,173236,26217113,lgbt-community-in-poland-a-letter-

of-solidarity-and-protest.html?disableRedirects=true] list wzywa polski 

rząd "do tego aby zaprzestać celowania w mniejszości seksualne”. Adresowany 

do przewodniczącego  Komisji UE, żąda aby podjąć „natychmiastowe działanie" 

aby bronić praw ludzi LGBT w Polsce 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53818948 

  

 

 

 

Polska uruchomiła procedury szybkiego przyjmowanie ludzi chcących wyjechać 

z Białorusi 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1049682/2020-08-18/polsha-otkryla-bystryi-priem-

zhelaiushchikh-uekhat-iz-belorussii-grazhdan 

 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53818948
https://iz.ru/1049682/2020-08-18/polsha-otkryla-bystryi-priem-zhelaiushchikh-uekhat-iz-belorussii-grazhdan
https://iz.ru/1049682/2020-08-18/polsha-otkryla-bystryi-priem-zhelaiushchikh-uekhat-iz-belorussii-grazhdan
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Wyciek paliwa w pobliżu Mauritiusa: Kapitan statku MV Wakashio został 

aresztowany 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-africa-53819112 

 

 

 

USA Konwencja Demokratów: Michelle Obama krytykuje D. Trumpa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53815566 

  

 

 

Chiny bronią zatrzymania modela narodowości ujgurskiej w Xinjiang 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53809345 

 

 

17.VIII 

Protesty w Białorusi: Robotnicy wybuczeli A. Lukasznkę podczas gdy protesty 

rozszerzają się 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53819112
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53815566
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53809345
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Strajkujący robotnicy w poniedziałek zebrali sie pod Mińskiem w fabryce 

traktorów 

 

Podczas wizyty i przemówienia w fabryce prezydentowi A. Lukaszence 

przerywano a tymczasem protesty rozszerzają się 

 

Robotnicy wykrzyczeli słowa "odejdź" i wybuczeli lidera podczas gdy ten 

zapowiedział, że nie pozwoli na nowy wybory gdyż istnieje możliwość ich 

sfałszowania. strajk rozszerzył się na telewizję państwową, w poniedziałek 

personel opuścił budynek. Kandydatka opozycji Svetlana Tikhanovskaya 

zapowiedziała, że może zostać tymczasowym przywódcą 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53796436 

 

 

 

A. Łukaszenko oświadczył o gotowości przekazania pełnomocnictw po 

głosowaniu zgodnie z Konstytucją 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1049133/2020-08-17/lukashenko-zaiavil-o-gotovnosti-peredat-

svoi-polnomochiia-posle-golosovaniia-po-konstitutcii 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53796436
https://iz.ru/1049133/2020-08-17/lukashenko-zaiavil-o-gotovnosti-peredat-svoi-polnomochiia-posle-golosovaniia-po-konstitutcii
https://iz.ru/1049133/2020-08-17/lukashenko-zaiavil-o-gotovnosti-peredat-svoi-polnomochiia-posle-golosovaniia-po-konstitutcii
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Koronawirus: Setki osób zebrało się w Madrycie aby zaprotestować przeciwko 

obowiązkowi noszenia masek 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-53802226/coronavirus-hundreds-

gather-in-madrid-for-anti-mask-protest 

  

 

 

USA: N. Pelosi wezwie Izbę Reprezentantów aby wrócić do sesji głosowania 

aby w najbliższych dniach przegłosować ustawę, które będzie chronić United 

States Postal Service - niezależną agencję Rządu Stanów Zjednoczonych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53796435 

  

 

Zarejestrowano „najwyższą temperaturę na Ziemi" w Dolinie Śmierci w USA 

termometry pokazały 54,4 stopni Celsjusza 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53788018 

 

 

16.VIII 

Białoruś: Masowe protesty przyćmiły prowokacyjne marsze organizowane przez 

zwolenników lidera Białorusi 

 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-53802226/coronavirus-hundreds-gather-in-madrid-for-anti-mask-protest
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-53802226/coronavirus-hundreds-gather-in-madrid-for-anti-mask-protest
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53796435
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53788018


 POLSKI PORTAL  1-31 sierpień 2020                                                                                                                                                 nr 8  (89)                                                                                                                                                        
31 
 

 

Jak dotąd prorządowe demonstracje w Mińsku nie były liczne 

 

Dziesiątki tysięcy przeciwników prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki 

zebrały się w Mińsku aby protestować przeciwko kwestionowanym wynikom 

wyborów 

 

„Marsz dla Wolności" w centrum miasta odbywa się pośród rosnącego 

niezadowolenia w związku z wyborami oraz przemocą policji wobec 

protestujących. tymczasem w przemówieniu do mniejszej grupy składającej się 

z kilku tysięcy osób A. Lukaszenko nazwał przeciwników "szczurami". Wezwał 

swoich zwolenników aby bronić kraju i niepodległości. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53795871 

 

 

 

Protestujący zaczęli wycofywać się z placu Niepodległości w Mińsku 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1048933/2020-08-16/protestuiushchie-nachali-pokidat-

ploshchad-nezavisimosti-v-minske 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53795871
https://iz.ru/1048933/2020-08-16/protestuiushchie-nachali-pokidat-ploshchad-nezavisimosti-v-minske
https://iz.ru/1048933/2020-08-16/protestuiushchie-nachali-pokidat-ploshchad-nezavisimosti-v-minske
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Protesty na Białorusi: „Możemy odetchnąć wolnością po raz pierwszy w naszym 

życiu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53796989 

 

 

Wyciek paliwa niedaleko Mauritiusa: Uszkodzony statek MV Wakashio przełamał 

się  

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-africa-53797009 

 

 

Robert Trump: Młodszy brat prezydenta zmarł w szpitalu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53796429 

 

 

 

15.VIII 

 

Białoruś: Tysiące protestujących przed budynkiem telewizji państwowej 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53796989
https://www.bbc.com/news/world-africa-53797009
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53796429
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Tysiące ludzi skarżyły się, że telewizja pokazała nieprawdziwy obraz 

protestów 

 

Tysiące ludzi zebrały się przed budynkiem telewizji w Białorusi domagając 

się pełnej relacji z protestów przeciwko kwestionowanym wynikom wyborów 

prezydenckich 

 

Zwolennicy opozycji przed budynkiem w Mińsku nieśli transparenty za hasłami 

„pokażcie ludziom prawdę" 

 

Masowe protesty wybuchały po tym jak A. Lukaszenko ogłosił zwycięstwo w 

wyborach 9 sierpnia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53790741 

 

A. Lukaszenko polecił aby nie dopuścić do bezprawnych akcji ze strony 

protestujących 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1048712/2020-08-15/lukashenko-poruchil-vedomstvam-

kategoricheski-ne-dopustit-nezakonnykh-aktcii 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53790741
https://iz.ru/1048712/2020-08-15/lukashenko-poruchil-vedomstvam-kategoricheski-ne-dopustit-nezakonnykh-aktcii
https://iz.ru/1048712/2020-08-15/lukashenko-poruchil-vedomstvam-kategoricheski-ne-dopustit-nezakonnykh-aktcii
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Wybory w USA 2020: Prosty poradnik 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53785985 

 

Angola nakazała zamknięcie brazylijskiego kościoła ewangelicznego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53792021 

 

 

 

Kolarz Remco Evenepoel złamał miednicę po upadku z mostu w Il Lombardia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/sport/cycling/53793427 

 

 

 

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

14.VIII 

Wybory na Białorusi: „Szerg przypadków stosowania tortur" zadanych 

uwięzionym protestującym 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53785985
https://www.bbc.com/news/world-africa-53792021
https://www.bbc.com/sport/cycling/53793427
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Zatrzymani, którzy zostali uwolnieni w piątek zostali zbadani przez lekarzy 

w Mińsku 

Główna opozycjonistka Svetlana Tikhanovskaya wezwała do zakończenia 

stosowana przemocy przeciwko protestującym zachęcając jednocześnie do 

większych protestów 

 

Uwolnieni zatrzymani pokazali ślady bicia, którego doświadczyli gdy 

przebywali w zamknięciu  poinformowała organizacja Amnesty International. 

Zatrzymana przez siedem godzin S. Tikhanovskaya  po kwestionowanych 

wynikach wyborów, które się odbyły w niedzielę, uciekła na Litwę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53773534 

 

 

W Mińsku funkcjonariusze OMON-u ustawili tarcze przed protestującymi 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1048380/2020-08-14/v-minske-siloviki-opustili-shchity-v-znak-

solidarnosti-s-protestuiushchimi 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53773534
https://iz.ru/1048380/2020-08-14/v-minske-siloviki-opustili-shchity-v-znak-solidarnosti-s-protestuiushchimi
https://iz.ru/1048380/2020-08-14/v-minske-siloviki-opustili-shchity-v-znak-solidarnosti-s-protestuiushchimi
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Koronawirus: Ludzie przybywający do Wielkiej Brytanii z Francji i Holandii 

muszą się poddać 14-dniowej kwarantannie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53775682 

 

 

 

Nowa Zelandia rozszerza lockdown miasta Auckland  o kolejna 12 dni 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53776045 

 

 

Wybory 2020: Sztab wyborczy Joe Baidena w zajadliwy sposób ripostował po 

tym jak prezydent D. Trump użył dowodów na teorie spiskowe w stosunku do 

kontrkandydata 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53783177 

 

 

13.VIII 

Wybory na Białorusi: Kobiety uformowały „łańcuchy solidarności", aby 

potępić represje 

 

https://www.bbc.com/news/live/world-53775682
https://www.bbc.com/news/world-asia-53776045
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53783177
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Wiele kobiet było ubranych na biało podczas protestów w związku z 

kwestionowanymi wyborami oraz przemocy ze strony policji 

 

Kobiety na Białorusi utworzyły ludzki łańcuch aby potępić represje w 

stosunku do protestujących podczas gdy demonstracje przeciwko wygranej A. 

Łukaszenki trwają piąty dzień 

Wiele osób było ubranych na biało oraz trzymało kwiaty i nawoływano aby 

policja przestała stosować brutalne metody. Do tej pory aresztowano tysiące 

osób i co najmniej dwie osoby zmarły 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53761747 

 

Elon Musk zareagował na informację o protestach na Białorusi 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1047743/2020-08-13/ilon-mask-otreagiroval-na-informatciiu-o-

protestakh-v-belorussii 

 

Joe Biden i Kamala Harris mówią, że D. Trump zostawił USA w „strzępach" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53754294 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53761747
https://iz.ru/1047743/2020-08-13/ilon-mask-otreagiroval-na-informatciiu-o-protestakh-v-belorussii
https://iz.ru/1047743/2020-08-13/ilon-mask-otreagiroval-na-informatciiu-o-protestakh-v-belorussii
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53754294
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Koronawirus: Najwyższy dzienny przyrost zakażeń w USA od maja 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53730372 

 

 

 

 

Mocimboa da Praia: Mozambik walczy o port zajęty przez bojowników Państwa 

Islamskiego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53764943 

 

 

12.VIII 

Wybory na Białorusi: Policja użyła w Brześciu ostrej amunicji w stosunku do 

protestujących  

 

https://www.bbc.com/news/live/world-53730372
https://www.bbc.com/news/world-africa-53764943
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W Mińsku zaobserwowano policjantów bijących protestujących 

 

Policja użyła ostrej amunicji kiedy doszło do ataku podczas protestów w 

Białorusi poinformował minister spraw wewnętrznych 

 

Kiedy ujawniono szczegóły incydentu w Brześciu - mieście na południowym 

zachodzie, ONZ potępiła przemoc ze strony władz. W mieście Gomel zginął 

człowiek, który został aresztowany i przetrzymywano go w policyjnej 

ciężarówce, to druga ofiara śmiertelna podczas protestów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53748748 

 

 

 

 

INDIE: Trzy osoby zostały zabite w mieście Bangalore w związku z 

zamieszkami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53747331 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53748748
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53747331
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Wyciek paliwa koło Mauritiusu: Prawie całe paliwo wypompowano z MV Wakashio 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53750151 

 

 

ROSJA: Z powodu pożarów w okręgu Tomskim wprowadzono stan nadzwyczajny 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1047331/2020-08-12/rezhim-chs-vveli-na-territorii-tomskoi-

oblasti-iz-za-pozharov 

 

 

Wielka Brytania zmaga się z recesją po raz pierwszy od 11 lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-53748278 

 

 

11.VIII 

Wybory na Białorusi: Przywódca opozycji S. Tikhanovskaya  opuściła kraj dla 

dobra dzieci 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53750151
https://iz.ru/1047331/2020-08-12/rezhim-chs-vveli-na-territorii-tomskoi-oblasti-iz-za-pozharov
https://iz.ru/1047331/2020-08-12/rezhim-chs-vveli-na-territorii-tomskoi-oblasti-iz-za-pozharov
https://www.bbc.com/news/business-53748278
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Protestujący starli się z policją w Mińsku 

 

Przywódczyni opozycji na Białorusi powiedziała, że podjęła „bardzo trudną 

decyzję" aby opuscić kraj po tym jak poddano w wątpliwość wyniki wyborów 

 

Na kanale YouTube Svetlana Tikhanovskaya powiedziała, ze zrobiła to dla 

dobra dzieci. Opublikowano drugi film wideo najprawdopodobniej utworzonym 

kiedy została zatrzymana w Mińsku. Teraz jest bezpieczna na Litwie 

poinformował minister spraw zagranicznych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53733330 

 

 

UE zagroziła sankcjami za przeprowadzenie nieuczciwych wyborów na Białorusi 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1047012/2020-08-11/v-es-nazvali-nesvobodnymi-vybory-

prezidenta-belorussii 

 

 

Wybuch w Bejrucie: Miasto opłakuje ofiary eksplozji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53733330
https://iz.ru/1047012/2020-08-11/v-es-nazvali-nesvobodnymi-vybory-prezidenta-belorussii
https://iz.ru/1047012/2020-08-11/v-es-nazvali-nesvobodnymi-vybory-prezidenta-belorussii
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https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53727845 

 

 

Koronawirus: W Auckland wprowadzono lockdown po zarejestrowaniu czterech 

nowych przypadków infekcji Covid - 19 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53741091 

 

 

Satelita sfotografował pękanie lodu w Arktyce 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-53737138 

 

 

10.VIII 

Wybory na Białorusi: Opozycja kwestionuje zwycięstwo A. Łukaszenki w 

wyborach prezydenckich 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53727845
https://www.bbc.com/news/world-asia-53741091
https://www.bbc.com/news/science-environment-53737138
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Protesty trwają drugą noc z rzędu 

 

Głowna kontrakandydatka dla A. Łukaszanki nie uznała zwycięstwa obecnego 

prezydenta, który miał uzyskać 80% głosów w niedzielnych wyborach 

 

„Uważam siebie za zwycięzcę tych wyborów" - powiedziała Svetlana 

Tikhanovskaya 

Brak kontroli, nieobecni obserwatorzy doprowadziły do kwestionowanych 

powszechnie wyników głosowania. Policja drugą noc z rzędu strzelała 

gumowymi kulami aby rozproszyć protestujących w Mińsku - mówią świadkowie. 

Jeden z dziennikarzy został ranny 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53721410 

 

A. Lukaszenko poinformował o planach protestujących, którzy mają szturmować 

rezydencję 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1046290/2020-08-10/lukashenko-zaiavil-o-planakh-

protestuiushchikh-shturmovat-ego-rezidentciiu 

 

 

Eksplozja w Bejrucie: Rząd w Libanie poddaje się do dymisji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53720383 

 

 

Koronawirus: W Australii najwięcej jak dotąd osób zmarło z powodu pandemii, 

ale spada liczba nowych infekcji 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/live/world-53719689 

  

 

Jimmy Lai: Aresztowano potentata w Hong Kongu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53721410
https://iz.ru/1046290/2020-08-10/lukashenko-zaiavil-o-planakh-protestuiushchikh-shturmovat-ego-rezidentciiu
https://iz.ru/1046290/2020-08-10/lukashenko-zaiavil-o-planakh-protestuiushchikh-shturmovat-ego-rezidentciiu
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53720383
https://www.bbc.com/news/live/world-53719689
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https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53717843 

 

 

9.VIII 

Eksplozja w Bejrucie: Ofiarodawcy obiecują pomoc dla Libanu ale domagają 

się reform 

 

 

Starcia w Bejrucie trwają już drugi dzień z rzędu 

 

Międzynarodowi ofiarodawcy obiecali pomoc w wysokości ćwierć miliona euro 

dla Libanu pięć dni po eksplozji, która zniszczyła Bejrut 

 

Ale podczas szczytu zorganizowanego przez Francję online wezwali w tym 

samym czasie do przeprowadzenie reform, których przeprowadzenia się 

domagają 

 

Wybuch w magazynie, w którym znajdowało się ponad 200 000 ton azotanu amonu 

skupił uwagę i wywołał wzburzenie przeciwko dostrzeganej u ludzi 

sprawujących władzę korupcji i braku kompetencji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53717843
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https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53710556 

 

Koronawirus: Nowa Zelandia zanotowała 100 dni bez przypadków nowych 

infekcji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53715084 

 

Koronawirus: Jest moralnym obowiązkiem, aby wszystkie dzieci wróciły do 

szkoły - Boris Johnson 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-53710472 

 

 

 

Koronawirus: D. Trump podpisał rozporządzenie związane z pomocą ekonomiczną 

dla USA po tym jak rozmowy w Kongresie załamały się 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53712328 

 

 

8.VIII 

Eksplozja w Bejrucie: Rozwścieczeni protestujący szturmują budynki 

ministerstw rządu 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53710556
https://www.bbc.com/news/world-asia-53715084
https://www.bbc.com/news/uk-53710472
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53712328
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Na mapie zaznaczono: miejsce wybuchu, zniszczone magazyny, ministerstwo 

spraw zagranicznych 

 

Protestujący w Bejrucie szturmowali ministerstwa rządowe podczas nowych 

demonstracji w związku z eksplozją, w której zginęło co najmniej 158 osób 

Kilka tysięcy ludzi wzięło udział w protestach ulicznych. Policja użyła 

gazu łzawiącego w stosunku do demonstrantów rzucających kamieniami. Dźwięki 

strzałów również były słyszane z z centralnego Martyrs' Square. W 

telewizyjnym wystąpieniu premier Libanu  Hassan Diab powiedział, że poprosi 

parlament o rozpisanie wcześniejszych wyborów aby znaleźć sposób na wyjście 

z kryzysu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53704998 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53704998
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Protestujący przypuścili szturm ministerstwa gospodarki Libanu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1045811/2020-08-08/v-beirute-protestuiushchie-vorvalis-v-

zdaniia-dvukh-ministerstv 

 

 

BIAŁORUŚ: Szef kampanii prezydenckiej opozycji „zatrzymany" w przeddzień 

wyborów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53706734 

 

 

 

Koronawirus: Ostateczne rozmowy w sprawie nowego pakietu pomocy dla 

gospodarki USA załamały się 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53702762 

 

 

 

Mauritius ogłosił „stan klęski ekologicznej" po tym jak doszło do wycieku 

ropy z porzuconego statku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53702877 

 

 

Mary Trump i najbardziej szokujące sekrety rodzinne 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/culture/article/20200805-mary-trump-and-the-most-

shocking-family-secrets 

 

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

https://iz.ru/1045811/2020-08-08/v-beirute-protestuiushchie-vorvalis-v-zdaniia-dvukh-ministerstv
https://iz.ru/1045811/2020-08-08/v-beirute-protestuiushchie-vorvalis-v-zdaniia-dvukh-ministerstv
https://www.bbc.com/news/world-europe-53706734
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53702762
https://www.bbc.com/news/world-africa-53702877
https://www.bbc.com/culture/article/20200805-mary-trump-and-the-most-shocking-family-secrets
https://www.bbc.com/culture/article/20200805-mary-trump-and-the-most-shocking-family-secrets
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7.VIII 

Zmiany klimatyczne: Lockdown ma „mało znaczący" wpływ na temperaturę 

 

Globalne restrykcje spowodowały, że drogi i autostrady były nieużywane 

przez kilka miesięcy  

 

Znaczący spadek w emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie procesu 

zanieczyszczenia powietrza zaobserwowane w czasie globalnego lockdownu 

będzie miał mały wpływ na ocieplanie planety informują naukowcy 

 

Ich nowe analizy wskazują, że do 2030 roku globalne temperatury będą tylko 

0,01 stopni Celsjusza niższe niż zakładano. Jednak autorzy wskazują, że 

działania naprawcze  mogę znacznie zmienić długoterminowe prognozy. Silne 

działanie zmierzające do zmian może spowodować, że temperatura nie wzrośnie 

o 1,5 stopni Celsjusza w połowie stulecia   

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-53681096 

  

 

 

ROSJA: W Norylsku doszło do wycieku paliwa na rzece Ambarnaya 

https://www.bbc.com/news/science-environment-53681096
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źródło: IZ 

https://iz.ru/1045346/2020-08-07/razliv-topliva-proizoshel-na-reke-

ambarnaia-v-norilske 

 

 

 

Ratownicy w Libanie poszukują kilkudziesięciu zaginionych ludzi po 

wtorkowej eksplozji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-53690582 

  

 

TikTok grozi pozwem przeciwko wprowadzeniu zakazu ze strony USA 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/business-53660860 

  

 

Kraj Lovercrafta jest „ambitny i nieporadny" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/culture/article/20200806-lovecraft-country-is-

ambitious-and-unwieldy 

 

 

6.VIII 

Wybuch w Bejrucie: Rozgniewani mieszkańcy w furii przeciwko władzom po 

eksplozji 

 

https://iz.ru/1045346/2020-08-07/razliv-topliva-proizoshel-na-reke-ambarnaia-v-norilske
https://iz.ru/1045346/2020-08-07/razliv-topliva-proizoshel-na-reke-ambarnaia-v-norilske
https://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-53690582
https://www.bbc.com/news/business-53660860
https://www.bbc.com/culture/article/20200806-lovecraft-country-is-ambitious-and-unwieldy
https://www.bbc.com/culture/article/20200806-lovecraft-country-is-ambitious-and-unwieldy
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Eksplozja zniszczyła otaczający obszar 

 

Ludzie w Bejrucie wyrazili swoja złość skierowaną przeciwko rządowi 

obwiniając zaniedbanie, które doprowadziło do wybuchu we wtorek 

 

Prezydent Michel Aoun powiedział, że wybuch był wywołany 2750 tonami 

azotanu amonu składowanymi w niezabezpieczonym magazynie. Wielu oskarżyło 

władze o korupcję, zaniedbanie i złe zarządzanie 

źródło: BBC      

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53673957 

  

 

 

Tour of Poland: Fabio Jakobsen przeszedł operację na twarzy i pozostaje w 

uśpieniu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/sport/cycling/53671028 

  

 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53673957
https://www.bbc.com/sport/cycling/53671028
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Mary Trump i najbardziej szokujące sekrety rodzinne 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/culture/article/20200805-mary-trump-and-the-most-

shocking-family-secrets 

  

 

 

Koronawirus: Francja, Hiszpania i Grecja zanotowały największy przyrost 

infekcji  w ostatnich tygodniach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53675591 

  

 

 

A. Łukaszenko poinformował o wielu paszportach amerykańskich u osób 

zatrzymanych na Białorusi 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1044756/2020-08-06/lukashenko-zaiavil-o-nalichii-pasportov-

ssha-u-zaderzhannykh-v-belorussii 

 

 

5.VIII 

Wybuch w Bejrucie: Rozpaczliwe poszukiwanie ocalałych po eksplozji 

 

https://www.bbc.com/culture/article/20200805-mary-trump-and-the-most-shocking-family-secrets
https://www.bbc.com/culture/article/20200805-mary-trump-and-the-most-shocking-family-secrets
https://www.bbc.com/news/live/world-53675591
https://iz.ru/1044756/2020-08-06/lukashenko-zaiavil-o-nalichii-pasportov-ssha-u-zaderzhannykh-v-belorussii
https://iz.ru/1044756/2020-08-06/lukashenko-zaiavil-o-nalichii-pasportov-ssha-u-zaderzhannykh-v-belorussii
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Rejon portowy został w dużej mierzy zrównany z ziemią 

 

Służby ratownicze w Libanie poszukują kilkudziesięciu zaginionych ludzi 

dzień po tym jak ogromna eksplozja zniszczyła rejon portu w stolicy - 

Bejrucie 

 

Wybuch, który wstrząsnął całym miastem zabijając co najmniej 113 osób i 

spowodował rany u ponad 4000 innych. Ogłoszono trwający stan wyjątkowy. 

Prezydent Michel Aoun powiedział, ze wybuch został wywołany 2 750 tonami 

azotanu amonowego składowanymi w niezabezpieczonym magazynie. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53659282  

 

Koronawirus: Liczba zgonów sięgnęła 700 000, ponad 11 milionów osób 

wyzdrowiało 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53661262 

 

 

Ujgurowie w Chinach: Obraz wideo, na którym widać rzadki obraz z obozu dla 

internowanych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53659282
https://www.bbc.com/news/live/world-53661262
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https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53650246 

  

 

Wybuch w Bejrucie: Czym jest azotan amonowy i jak jest niebezpieczny ? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/explainers-53664064 

  

 

W.Zelenskij i A. Łukaszenko omówili kwestię ekstradycji zatrzymanych w 

Donbasie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1044342/2020-08-05/zelenskii-i-lukashenko-obsudili-

ekstraditciiu-zaderzhannykh-po-donbassu 

 

 

 

4.VIII 

Król Hiszpanii Juan Carlos opuścił kraj 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53650246
https://www.bbc.com/news/explainers-53664064
https://iz.ru/1044342/2020-08-05/zelenskii-i-lukashenko-obsudili-ekstraditciiu-zaderzhannykh-po-donbassu
https://iz.ru/1044342/2020-08-05/zelenskii-i-lukashenko-obsudili-ekstraditciiu-zaderzhannykh-po-donbassu
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Wobec Juna Carlosa toczy się śledztwo w Hiszpanii i Szwajcarii 

Były król Juan Carlos opuścił kraj i nie wiadomo gdzie wyjechał kilka 

tygodni po tym jak uznano go za podejrzanego w sprawie korupcji 

 

Juan Carlos 82 l. zapowiedział wyjazd w poniedziałek w liście do swojego 

syna Felipe, któremu przekazał władzę sześć lat temu. Poinformował, że 

będzie do dyspozycji jeśli prokuratura wyrazi taką chęć. W czerwcu 

Najwyższy Sąd w Hiszpanii rozpoczął śledztwo w sprawie zaangażowanie Juan 

Carlosa w kontrakt dotyczący szybkiej kolei z Arabią Saudyjską 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53642283 

 

 

 

 

Koronawirus: Peru zgadza się na wjazd do kraju pracowników medycznych z 

Wenezueli w związku z pandemią 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53649805 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53642283
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53649805
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USA: Prokurator z Nowego Jorku rozszerza śledztwo w sprawie „zachowania 

przestępczego" D. Trumpa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53645548 

 

 

ROSJA: A. Łukasznko poinformował o zmianie braterskich stosunków z Rosją na 

partnerskie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1043753/2020-08-04/lukashenko-zaiavil-o-smene-bratskikh-

otnoshenii-s-rossiei-na-partnerskie 

 

 

Donald Trump: Administracja powinna zerwać układ z koncernem TikTok 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-53633315 

 

 

3.VIII 

Państwo Islamskie przyznało się do przeprowadzenia krwawego ataku na 

więzienie w Afganistanie 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53645548
https://iz.ru/1043753/2020-08-04/lukashenko-zaiavil-o-smene-bratskikh-otnoshenii-s-rossiei-na-partnerskie
https://iz.ru/1043753/2020-08-04/lukashenko-zaiavil-o-smene-bratskikh-otnoshenii-s-rossiei-na-partnerskie
https://www.bbc.com/news/business-53633315
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Atak trwał od nocy aż do poniedziałku rano 

 

Co najmniej 29 osób zostało zabitych w ataku na więzienie w mieście 

Jalalabad gdzie 1000 więźniów próbowało uciec 

 

Atak, do którego przyznało się Państwo Islamskie rozpoczął się w niedzielę 

wieczorem kiedy napastnicy zdetonowali bombę przed wejściem do więzienia. 

Ośmiu atakujących zostało zabitych podczas walki trwającej prawie 20 godzin 

poinformował rzecznik prowincji Nangarhar. Sądzi się, że w dalszym ciągu 

brakuje 300 więźniów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53633450 

  

 

Koronawirus: Iran ukrył prawdziwą liczbę osób, które zmarły z powodu 

infekcji  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53598965 

  

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53633450
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53598965
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ROSJA: W Ministerstwie Obrony przedstawiono wyniki obserwacji testów 

szczepionki przeciwko COVID-19 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1043344/2020-08-03/v-mo-raskryli-rezultaty-itogovogo-

obsledovaniia-testirovavshikh-vaktcinu-ot-covid-19 

  

 

 

 

John Hume: Zdobywca nagrody Nobla zmarł w wieku 83 lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-44753271 

 

 

2.VIII 

Wybory w Stanach Zjednoczonych: Partii Republikańska zaprzecza raportom, że 

na konwencji nie będzie miejsca dla prasy 

 

 

https://iz.ru/1043344/2020-08-03/v-mo-raskryli-rezultaty-itogovogo-obsledovaniia-testirovavshikh-vaktcinu-ot-covid-19
https://iz.ru/1043344/2020-08-03/v-mo-raskryli-rezultaty-itogovogo-obsledovaniia-testirovavshikh-vaktcinu-ot-covid-19
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-44753271
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Organizatorzy Narodowej Konwencji Republikańskiej (The Republican National 

Convention) poinformowali, że w związku z koronawirusem liczba uczestników 

może być ograniczona 

 

Partia Demokratyczna zdystansowała się od raportów, które informowały, że 

konwencja, która się odbędzie w tym roku - które formalnie powtórnie 

nominuje prezydenta Donalda Trampa będzie zamknięta dla prasy 

 

W niedzielę Agencja AP wraz z innymi poinformowały, że z powodu 

koronawirusa przedstawiciele mediów nie będą mogli uczestniczyć w 

wydarzeniu. Ale w niedzielę, organizator konwencji powiedział, że nie 

podjęto jeszcze ostatecznych decyzji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53626546 

 

 

 

Sześcioletni Ayaan i Mikaeel wraz ze swoimi bliskimi i znajomymi zebrali 37 

000 funtów w związku z kryzysem w Jemenie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/uk-england-london-53600136/boys-lemonade-stand-

raises-thousands-for-yemen-crisis 

 

 

 

USA: Microsoft i TikTok kontynuują rozmowy po telefonie D. Trumpa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-53628108 

 

 

 

Koronawirus Australia: Wiktoria ogłosiła stan klęski po wzroście zachorowań 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-53627038 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53626546
https://www.bbc.com/news/av/uk-england-london-53600136/boys-lemonade-stand-raises-thousands-for-yemen-crisis
https://www.bbc.com/news/av/uk-england-london-53600136/boys-lemonade-stand-raises-thousands-for-yemen-crisis
https://www.bbc.com/news/business-53628108
https://www.bbc.com/news/world-australia-53627038
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Koronawirus: Nowy lockdown w Australii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-asia-53627099 

 

 

 

ROSJA: W Ministerstwie Spraw Zagranicznych FR zaproponowano spotkanie na 

szczycie dla rozpatrzenia porozumień mińskich 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1042990/2020-08-02/v-mid-rf-predlozhili-vnutriukrainskii-

sammit-dlia-razbora-minskikh-soglashenii 

 

 

1.VIII 

Koronawirus: Rosja planuje przeprowadzenie masowej kampanii szczepień w 

październiku 

 

 

https://www.bbc.com/news/live/world-asia-53627099
https://iz.ru/1042990/2020-08-02/v-mid-rf-predlozhili-vnutriukrainskii-sammit-dlia-razbora-minskikh-soglashenii
https://iz.ru/1042990/2020-08-02/v-mid-rf-predlozhili-vnutriukrainskii-sammit-dlia-razbora-minskikh-soglashenii
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Obecnie naukowcy pracują nad wynalezieniem ponad 100 potencjalnych 

szczepionek przeciwko koronawirusowi 

 

Władze Rosji przygotowują się nad rozpoczęciem akcji masowych szczepień 

przeciwko koronawirusowi w październiku poinformował minister zdrowia 

 

Rosyjskie media zacytowały Mikhaila Murashko, który poinformował, że 

pierwszymi, którzy otrzymają szczepionki będą lekarze i nauczyciele. 

Agencja Reuters cytując anonimowe źródła podała, że pierwsza rosyjska 

szczepionka zostanie zatwierdzona w tym miesiącu   

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-53621708 

 

 

ROSJA: Szczepienia na koronowirusa w Rosji będą bezpłatne 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1042833/2020-08-01/vaktcinatciia-ot-koronavirusa-v-rossii-

budet-besplatnoi 

 

 

Koronawirus: W Indiach zarejestrowano 57 000 nowych przypadków - największy 

jak dotąd dzienny przyrost nowych przypadków 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-53618180 

 

 

Koronawirus: w Niemczech tysiące ludzi protestowały przeciwko wprowadzonym 

restrykcjom 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53622797 

 

 

Koronawirus: Aresztowano przywódcę sekty Shincheonji w Korei Południowej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53621708
https://iz.ru/1042833/2020-08-01/vaktcinatciia-ot-koronavirusa-v-rossii-budet-besplatnoi
https://iz.ru/1042833/2020-08-01/vaktcinatciia-ot-koronavirusa-v-rossii-budet-besplatnoi
https://www.bbc.com/news/live/world-53618180
https://www.bbc.com/news/world-europe-53622797
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https://www.bbc.com/news/world-asia-53620633 

 

 

31.VII 

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

z wirusem" 

 

 

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

opozycja nie zgadza się 

 

Rząd Hong Kongu przełożył zaplanowane na wrzesień wybory parlamentarne na 

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

zarażonych 

 

W Hong Kongu jest spodziewany szczyt zakażeń koronawirusem, w piątek 

zanotowano 121 nowych przypadków. Jednak opozycja oskarżyła rząd o 

wykorzystywanie pandemii jako pretekstu do powstrzymania ludzi przed 

głosowaniem  

źródło: BBC  

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

https://www.bbc.com/news/world-asia-53620633
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53563090
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Wybory w USA 2020: B. Obamu wzywa do zakończenia działań mających na celu 

powstrzymywanie wyborców 

źródło: BBC 

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

 

 

 

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

źródło: IZ 

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

osvobozhdenie-zaderzhannykh-v-minske-rossiian 

 

 

 

USA: W sądzie ujawniono wymianę mailową pomiędzy Ghislaine Maxwell a 

Jeffrey Epsteinem 

źródło: BBC 

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

 

 

Koronawirus: Dlaczego niektórzy ludzie chcą wciąż pracować z domu 

źródło: BBC 

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

 

 

 

Czy ten film uratuje kino w 2020 ? 

źródło: BBC 

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

2020 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53603501
https://iz.ru/1042437/2020-07-31/putin-i-chleny-sovbeza-ponadeialis-na-osvobozhdenie-zaderzhannykh-v-minske-rossiian
https://iz.ru/1042437/2020-07-31/putin-i-chleny-sovbeza-ponadeialis-na-osvobozhdenie-zaderzhannykh-v-minske-rossiian
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53605784
https://www.bbc.com/news/uk-53580656
https://www.bbc.com/culture/article/20200730-will-this-film-save-cinema-in-2020
https://www.bbc.com/culture/article/20200730-will-this-film-save-cinema-in-2020
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