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    2 (95) 1-28.02.2021                                                           POLSKA - EUROPA - ŚWIAT - > KRONIKA WIADOMOŚCI 

W numerze: 

59    W Petersburgu zaprzeczono, że policja użyła gazu  

58    ROSJA: A. Navalny - Tysiące ludzi dołączyło do protestów w Rosji  

57    Przewrót w Mjanmie: Po przejęciu władzy przez armię 

      zatrzymano Aung San Suu Kyi 

54    Mario Draghi został poproszony o utworzenie nowej koalicji  

      we włoskim rządzie 

47    Rosja wydaliła europejskich dyplomatów  

44    Przewrót w Mjanmie: Dziesiątki tysięcy ludzi  

      przyłączyły się do największych protestów od 2007 roku    

44    Rozpoczął sie proces  premiera Izraele Banjamina Netanyahu 

41    Przewrót w Mjanmie: Policja użyła siły  

36    Przewrót w Mjanmie:USA zapowiada sankcje wobec przywódców 

34    Covid-19: Chiny „odmówiły przekazania danych" dla WHO    

32    Mario Draghi zaprzysiężony na nowego premiera Włoch 

30    Gwinea ogłosiła epidemię Eboli 

26    Przewrót w Mjanmie: Postawiono nowe zarzuty A. San Suu Kyi 
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25    NIGERIA: Napastnicy napadli w Kagarze i porwali chłopców  

23    Premier Gruzji Giorgi Gakharia poddał się do dymisji  

21 Mjanmia: Kobieta postrzelona w czasie protestów umarła 

12    Na filmie wideo widać moment dramatycznego lądowania statku 

      Perseverance na Marsie 

10    Amnesty International pozbawiła A. Navalnego  

      statusu „więźnia sumienia" 

22 luty (poniedziałek) - 28 luty (niedziela) 2021 

28. II 

Przewrót w Mjanmie: Najkrwawszy dzień protestów po tym kiedy policja 

otworzyła ogień 

 

Ranny mężczyzna opatrywany w karetce w rejonie Yangon 

 

Policja otworzyła ogień w kierunku protestujących w Mjanmie zabijając co 

najmniej 18 osób, informuje departament ds. przestrzegania praw człowieka 

ONZ 
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O ofiarach śmiertelnych poinformowano w kilku miastach w tym Yangon, Dawei 

i Mandalay po tym kiedy policja użyła ostrej amunicji oraz gazu łzawiącego 

wobec protestujących. Siły bezpieczeństwa rozpoczęły stosowanie ostrych 

represji w niedzielę po kilku tygodniach pokojowych w dużej mierze 

protestów przeciwko przewrotowi dokonanemu przez armię 1 lutego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56228357 

 

 

 

S. Tihanowskaja zapowiedziała odejście Łukaszenki pod „silną presją" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1130646/2021-02-28/tikhanovskaia-zaiavila-ob-ozhidanii-

ukhoda-lukashenko-pri-silnom-davlenii 

 

 

 

Policja w Hong Kongu oskarżyła 47 aktywistów o „działalność wywrotową" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56228363 

 

 

Republika Dominikany zapowiedziała zbudowanie ogrodzenia na granicy z Haiti 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56227999 

 

 

 

Szczepionka przeciwko  Covid: Niemcy zmieniły zdanie i będę z powrotem 

szczepić preparatem AstraZenecka ludzi powyżej 65 roku życia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56227171 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56228357
https://iz.ru/1130646/2021-02-28/tikhanovskaia-zaiavila-ob-ozhidanii-ukhoda-lukashenko-pri-silnom-davlenii
https://iz.ru/1130646/2021-02-28/tikhanovskaia-zaiavila-ob-ozhidanii-ukhoda-lukashenko-pri-silnom-davlenii
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56228363
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56227999
https://www.bbc.com/news/world-europe-56227171
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Szczepionka przeciwko Covid firmy Johnson & Johnson: FDA zaaprobowała 

jednorazową dawkę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56226979 

 

 

 

Czechy zezwoliły na użycie szczepionki „Sputnik V" bez zgody UE 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1130653/2021-02-28/chekhiia-dopustila-ispolzovanie-sputnika-

v-bez-odobreniia-es 

 

 

27.II 

Przewrót w Mjanmie: Ambasador ONZ zwolniony po jego przemówieniu przeciwko 

armii 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56226979
https://iz.ru/1130653/2021-02-28/chekhiia-dopustila-ispolzovanie-sputnika-v-bez-odobreniia-es
https://iz.ru/1130653/2021-02-28/chekhiia-dopustila-ispolzovanie-sputnika-v-bez-odobreniia-es
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Część demonstrantów zbudowało prowizoryczne barykady dla ochrony podczas 

protestów 

 

Wojskowi przywódcy w Mjanmie poinformowali o zwolnieniu ambasadora w ONZ po 

tym jak poprosił aby pomóc w odsunięciu armii od władzy 

 

W emocjonalnym tonie Kyaw Moe Tun powiedział, że nikt nie powinien 

współpracować z wojskiem dopóki nie odda władzy demokratycznie wybranemu 

rządowi. Według źródeł na które powołuje sie agencja Reuters  ONZ nie 

uznaje junty . Siły bezpieczeństwa w Mjanmie zaostrzyły represje wobec 

protestującego przeciwko przeprowadzonemu zamachowi w niedzielę. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56222987 

 

 

 

 

 

Na Ukrainie podano termin ewentualnego odzyskania Donbasu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1130404/2021-02-27/na-ukraine-nazvali-sroki-vozmozhnogo-

vozvrashcheniia-donbassa 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56222987
https://iz.ru/1130404/2021-02-27/na-ukraine-nazvali-sroki-vozmozhnogo-vozvrashcheniia-donbassa
https://iz.ru/1130404/2021-02-27/na-ukraine-nazvali-sroki-vozmozhnogo-vozvrashcheniia-donbassa
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Koronawirus: Senat przyjął pomoc zawnioskowaną przez prezydenta J. Bidena w 

wysokości 1,9 tryliona dolarów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56221371 

 

 

 

Wenecja : Niski poziom wody powoduje, że kanały są suche 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-56223357 

 

 

 

 

Mężczyzna z Indii zabity przez własnego koguta podczas walki kogutów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56224144 

 

 

 

Pompeje: Archeolodzy odkopali ceremonialny rydwan 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56222992 

 

 

26.II 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56221371
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-56223357
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56224144
https://www.bbc.com/news/world-europe-56222992
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Porwanie w szkole w Nigerii: Ponad 300 Nigeryjek jest zaginionych 

 

 

Ponad 300 uczennic zostało porwanych przez niezidentyfikowanych napastników 

ze szkoły w pn-wsch Nigerii 

 

Zdaniem policji uczennice zostały uprowadzone do lasu po porwaniu e szkoły 

w Jangebe w prowincji Zamfara w piątek rano. To ostatnie masowe 

uprowadzenie uczniów ze szkół w ostatnich tygodniach. Uzbrojone gangi 

często porywają uczniów dla okupu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56188727 

 

 

 

 

Stany Zjednoczone przeprowadziły atak powietrzny, którego celem byli 

bojownicy w Syrii wspieranie przez Iran - to pierwsza akacja wojskowa 

przeprowadzona przez administrację Joe Bidena 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56205056 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56188727
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56205056
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W Niemczech poinformowano o rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie 

gazociągu „Nord Stream 2" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1129921/2021-02-26/v-germanii-rasskazali-o-peregovorakh-s-

ssha-po-severnomu-potoku-2 

 

 

 

Akt równości: Amerykańska Izba Reprezentantów uchwaliła prawo chroniące 

ludzi LGBT 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56202805 

 

 

 

Korea Północna: Rosyjscy dyplomaci opuszczają placówkę na drezynie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56206033 

  

 

 

10 filmów, które warto obejrzeć w marcu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/culture/article/20210225-ten-films-to-watch-in-march 

 

 

25. II 

Jamal Khashoggi:Stany Zjednoczone opublikują raport na temat morderstwa 

saudyjskiego dziennikarza 

https://iz.ru/1129921/2021-02-26/v-germanii-rasskazali-o-peregovorakh-s-ssha-po-severnomu-potoku-2
https://iz.ru/1129921/2021-02-26/v-germanii-rasskazali-o-peregovorakh-s-ssha-po-severnomu-potoku-2
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56202805
https://www.bbc.com/news/world-asia-56206033
https://www.bbc.com/culture/article/20210225-ten-films-to-watch-in-march
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Jamal Khashoggi przybył do konsulatu Saudyjskiego w Istambule w 

październiku 2018 aby uzyskać dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa 

 

Stany Zjednoczone ujawnią raport w sprawie śledztwa dotyczącego 

makabrycznego morderstwa na saudyjskim dziennikarzu Jamal Khashoggi o 

którym sądzi się, że było inspirowane przez księcia 

 

Prezydent Joe Biden przeczytał raport i zamierza porozmawiać z saudyjskim 

królem. J. Biden chce „ponownie skalibrować" stosunki z amerykańskim 

sojusznikiem, które stały się bliższe za prezydentury D. Trumpa. Ciało  

Jamala Khashoggi zostało poćwiartowane w saudyjskim konsulacie w Istambule. 

Książę Arabii Saudyjskiej zaprzecza udziału w zleceniu morderstwa  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56193263 

 

 

 

Australia przegłosowała jako pierwsza ustawę wedle której Google i Facebook 

będą zobowiązane za opłatę za wiadomości, które zostaną na nich 

opublikowane 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-56163550 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56193263
https://www.bbc.com/news/world-australia-56163550
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Plan ożywienia gospodarczego po Covid Joe Biden: Jego koszt to 1,9 tryliona 

dolarów ale na czym polega? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-56019033 

 

 

 

Szczepionka firmy Johnson and Johnson: FDA uważa, że jednorazowe 

szczepienie jest bezpieczne 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56186965 

 

 

 

Gwatemala zarejestrowała rosyjską szczepionkę Sputnik V 

Źródło: IZ 

https://iz.ru/1129426/2021-02-25/gvatemala-zaregistrirovala-rossiiskuiu-

vaktcinu-sputnik-v 

 

 

24.II 

Amnesty International pozbawiła A. Navalnego statusu „więźnia sumienia" 

https://www.bbc.com/news/business-56019033
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56186965
https://iz.ru/1129426/2021-02-25/gvatemala-zaregistrirovala-rossiiskuiu-vaktcinu-sputnik-v
https://iz.ru/1129426/2021-02-25/gvatemala-zaregistrirovala-rossiiskuiu-vaktcinu-sputnik-v
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Alexei Navalny wrócił do Rosji po tym jak próbowano go otruć 

 

Amnesty International pozbawiło rosyjskiego polityka opozycji Alexeia 

Navalnego jego statusu „więźnia sumienia" po tym jak „zbombardowano" ją 

skargami podkreślającymi ksenofobiczne komentarze, które on wygłosił w 

przeszłości 

Rzecznik organizacji zajmującej się prawami człowieka w Moskwie powiedział 

BBC, że wierzy on, że fala komentarzy Navalnego była częścią „zaplanowanej 

kampanii" aby zdyskredytować największego krytyka W. Putina i 

uniemożliwiała apele Amnesty by zwolnić go z więzienia. Ale na podstawie 

wywiadu Amnesty International doszła do wniosku, że komentarze wygłoszone 

przez A. Navalnego około 15 lat temu w tym wideo, w którym on porównuje 

imigrantów do karaluchów doprowadziły do „mowy nienawiści", która nie 

licuje z „więźniem sumienia" 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-56181084 

 

 

 

Tortury w Syrii: Sąd w Niemczech skazał byłego oficera wywiadu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56160486 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56181084
https://www.bbc.com/news/world-europe-56160486
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Nowa Zelandia: Ocalono 28 wielorybów, które utknęły na płytkich wodach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-56181866 

 

 

 

ROSJA: Pieskow określił spotkanie W. Putina i A. Łukaszenki jako 

konstruktywne i w odpowiednim czasie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1128785/2021-02-24/peskov-nazval-svoevremennoi-i-

konstruktivnoi-vstrechu-putina-i-lukashenko 

 

 

 

Ghana została pierwszym krajem który otrzymała szczepionkę przez dzięki 

programowi Covax 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-africa-56180161 

 

 

 

Jak nastawienie początkującego może pomóc ci nauczyć się czegokolwiek? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/worklife/article/20210222-how-a-beginners-mindset-can-

help-you-learn-anything 

 

 

23.II 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-56181866
https://iz.ru/1128785/2021-02-24/peskov-nazval-svoevremennoi-i-konstruktivnoi-vstrechu-putina-i-lukashenko
https://iz.ru/1128785/2021-02-24/peskov-nazval-svoevremennoi-i-konstruktivnoi-vstrechu-putina-i-lukashenko
https://www.bbc.com/news/world-africa-56180161
https://www.bbc.com/worklife/article/20210222-how-a-beginners-mindset-can-help-you-learn-anything
https://www.bbc.com/worklife/article/20210222-how-a-beginners-mindset-can-help-you-learn-anything


 POLSKI PORTAL  1-28 luty  2021                                                                                                                                                     nr 2  (95)                                                                                                                                                        
13 
 

Na filmie wideo widać moment dramatycznego lądowania statku Perseverance na 

Marsie 

Etapy lądowania Perseverance 

 

NASA opublikowała film z lądowania na Marasie 

 

Wideo zawiera ostatnie minuty lądowania aż do momentu kiedy koło pojazdu 

dotykają gruntu. Na obrazie widać wirujący pył i piasek, który został 

wzburzony kiedy pojazd znalazł się na powierzchni  Jezero Crater. 

Perseverance został wysłany na Marsa wraz z kamerami, z których siedem 

filmowało lądowanie. Obraz uzyskany posłuży inżynierom podczas prac nad 

ulepszeniem technologii, które zostaną wykorzystane do lądowania próbników 

na powierzchni czerwonej planety 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-56158928 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/science-environment-56158928


 POLSKI PORTAL  1-28 luty  2021                                                                                                                                                     nr 2  (95)                                                                                                                                                        
14 
 

Disha Ravi: Indyjski sąd wyznaczył kaucję dla 22-letniej aktywistki 

klimatycznej, która została aresztowana za udostępnienie dokumentów, które 

miały pomóc protestującym rolnikom przeciwko nowym ustawom 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56164865 

 

 

 

Prezydent Joe Biden zaapelował do narodu, kiedy Stany Zjednoczone 

przekroczyły liczbę 500 000 zgonów związanych z Covid, co jest największą 

liczbą spośród wszystkich krajów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56159756 

 

 

 

Naukowcy opublikowali nowe dane o pierwszej śmierci na koronawirusa w 

Europie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1128504/2021-02-23/uchenye-opublikovali-novye-dannye-o-

pervoi-smerti-ot-koronavirusa-v-evrope 

 

 

 

Przyszły ojciec ze stanu Nowy Jork zmarł po wybuchu urządzenia, które 

budował w celu wykorzystani go na przyjęciu związanym ze świętowaniem 

narodzin potomka (tzw. gender-reveal party) - informuje policja 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56159731 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56164865
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56159756
https://iz.ru/1128504/2021-02-23/uchenye-opublikovali-novye-dannye-o-pervoi-smerti-ot-koronavirusa-v-evrope
https://iz.ru/1128504/2021-02-23/uchenye-opublikovali-novye-dannye-o-pervoi-smerti-ot-koronavirusa-v-evrope
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56159731
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Facebook cofnął zakaz publikowanie wiadomości bieżących na stronach w 

Australii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-56165015 

 

 

22.II 

Przewrót w Mjanmie: Protestujący sprzeciwiają się ostrzeżeniu wojska 

uczestnicząc w masowym strajku 

 

Demonstranci zebrali sie w głównych miastach, w tym w Yangon (na zdjęciu) 

 

Setki tysięcy protestujących wyszło na ulice w Mjanmie jednej z 

największych demonstracji przeciwko wojskowemu przewrotowi 

 

Firmy zostały zamknięte kiedy pracownicy przyłączyli się do generalnego 

strajku pomimo ostrzeżenia wojska, że protestujący ryzykują swoje życie. 

Oświadczenie armii wywołało obawy, że protesty mogą obrócić sie w przemoc 

ale w poniedziałek przebiegały pokojowo 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-56165015
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https://www.bbc.com/news/world-asia-56150616 

 

 

 

Włoski ambasador w Demokratycznej Republice Kongo został zabity podczas 

ataku na konwój ONZ 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56151600 

 

 

A. Lukaszenko zapowiedział opracowanie białoruskiej szczepionki na 

koronowirusa 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1128238/2021-02-22/lukashenko-anonsiroval-sozdanie-

belorusskoi-vaktciny-ot-koronavirusa 

 

 

Boeing 777: Kilkadziesiąt samolotów tego samego modelu ma nie odbywać lotów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56149894 

 

 

 

 

KENIA: Żyrafy zabite przez linie wysokiego napięcia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56153746 

 

 

15 luty (poniedziałek) - 21 luty (niedziela) 2021 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56150616
https://www.bbc.com/news/world-africa-56151600
https://iz.ru/1128238/2021-02-22/lukashenko-anonsiroval-sozdanie-belorusskoi-vaktciny-ot-koronavirusa
https://iz.ru/1128238/2021-02-22/lukashenko-anonsiroval-sozdanie-belorusskoi-vaktciny-ot-koronavirusa
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56149894
https://www.bbc.com/news/world-africa-56153746
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21.II 

 

Przewrót w Mjanmie: Wielkie tłumy opłakują kobietę zabitą podczas protestów 

 

Samochód z ciałem Mya Thwe Thwe Khaing przejechał przez ulice stolicy 

 

Ogromne tłumy w stolicy Mjanmy Nay Pyi Taw przybyły na pogrzeb młodej 

kobiety zabitej w protestach przeciwko obaleniu władzy 

 

Mya Thwe Thwe Khaing została postrzelona w głowę przed swoimi 20-tymi 

urodzinami, była pierwszą osobą z co najmniej trzech, które zginęły podczas 

protestów. W niedzielę tysiące ludzi ustawiły sie wzdłuż ulic aby oddać jej 

hołd, część osób wznosiła w geście trzy palce, który jest  stosowany przez 

demonstrantów. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56144904 

 

 

 

ROSJA: Nord Stream 2 AG zażądał natychmiastowego zezwolenia na prace na 

wodach terytorialnych RFN 

źródło: IZ 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56144904
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https://iz.ru/1128095/2021-02-21/nord-stream-2-ag-zaprosila-nemedlennogo-

razresheniia-na-raboty-v-vodakh-frg 

 

 

 

Rodzina Malcolma X domaga się wznowienia śledztwa w sprawie jego zabójstwa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56147505 

 

 

 

Szczątki silnika samolotu amerykańskiego spadły nad zamieszkanym terytorium 

w Denver 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56141673 

 

 

 

Pomocnik J. Bidena poinformował o szybkiej odpowiedzi na cyberataki z Rosji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1128092/2021-02-21/pomoshchnik-baidena-zaiavil-o-skorom-

otvete-na-kiberataki-iz-rossii 

 

 

Zanieczyszczenie w Izraelu: Wielkie plamy smoły pojawiły się na wybrzeżu 

Morza Śródziemnego co zadaniem  władz jest najgorszą ekologiczną katastrofą 

w dziejach kraju 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56147305 

 

 

https://iz.ru/1128095/2021-02-21/nord-stream-2-ag-zaprosila-nemedlennogo-razresheniia-na-raboty-v-vodakh-frg
https://iz.ru/1128095/2021-02-21/nord-stream-2-ag-zaprosila-nemedlennogo-razresheniia-na-raboty-v-vodakh-frg
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56147505
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56141673
https://iz.ru/1128092/2021-02-21/pomoshchnik-baidena-zaiavil-o-skorom-otvete-na-kiberataki-iz-rossii
https://iz.ru/1128092/2021-02-21/pomoshchnik-baidena-zaiavil-o-skorom-otvete-na-kiberataki-iz-rossii
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56147305
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20. II 

 

Przewrót w Mjanmie: Co najmniej dwie osoby zabite po tym jak policja 

próbowała rozproszyć protestujących 

 

Protestujący wyszli na ulice od momentu przewrotu 

 

Co najmniej dwie osoby zostały zabite podczas protestów w Mjanmie przeciwko 

przewrotowi wojskowemu 

 

Policja użyła ostrej amunicji aby rozproszyć demonstrantów w Mandalay. co 

najmniej 20 osób zostało rannych. Setki osób zebrały się na protestach w 

stoczni w drugim co do wielkości mieście w Mjanmie. W wyniku przewrotu 

został obalony rząd Aung San Suu Kyi.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56137025 

 

 

ROSJA: Sąd ukarał A. Nawalnego grzywną w wysokości 850 tys. zł w sprawie o 

zniesławienie 

źródło: IZ 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56137025
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https://iz.ru/1127019/2021-02-20/sud-oshtrafoval-navalnogo-na-850-tys-

rublei-po-delu-o-klevete 

 

 

Ptasia grypa : Rosja zarejestrowała pierwszy przypadek H5N8 ptasiej gryy u 

ludzi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56140270 

 

 

  

 

Covid: Przed rozpoczęciem szczepień w Australii odbyły się protesty w 

Australii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-56137597 

 

 

 

ROSJA: M. Zacharowa poinformował, że retoryka J. Biden jest identyczna do 

jego poprzedników  

źródło: IZ 

https://iz.ru/1127795/2021-02-20/zakharova-zaiavila-ob-identichnosti-

ritoriki-baidena-i-ego-predshestvennikov 

 

 

 

 

Załamanie pogody w Teksasie: Prezydent J. Biden ogłosił stan klęski 

żywiołowej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56129833 

 

https://iz.ru/1127019/2021-02-20/sud-oshtrafoval-navalnogo-na-850-tys-rublei-po-delu-o-klevete
https://iz.ru/1127019/2021-02-20/sud-oshtrafoval-navalnogo-na-850-tys-rublei-po-delu-o-klevete
https://www.bbc.com/news/world-europe-56140270
https://www.bbc.com/news/world-australia-56137597
https://iz.ru/1127795/2021-02-20/zakharova-zaiavila-ob-identichnosti-ritoriki-baidena-i-ego-predshestvennikov
https://iz.ru/1127795/2021-02-20/zakharova-zaiavila-ob-identichnosti-ritoriki-baidena-i-ego-predshestvennikov
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56129833
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19. II 

Przewrót w Mjanmie: Kobieta postrzelona w czasie protestów umarła 

 

 

W stolicy w piątek upamiętniono jej śmierć 

 

Młoda kobieta została pierwszą ofiarą uczestnicząca w protestach po tym 

kiedy została postrzelona w głowę 

 

Mya Thwe Thwe Khaing  została ranna dwa dni przed swoimi dwudziestymi 

urodzinami kiedy policja próbowała rozproszyć protestujących. Jej rana 

powstała w wyniku użycia ostrej amunicji poinformowało ugrupowanie walczące 

o prawa człowieka. Obraz protestującej po jej postrzeleniu był szeroko 

rozpowszechniony, a jej śmierć wywołała jeszcze większy gniew wobec władz. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56122369 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56122369
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ROSJA: Politolog nazwał rozsądnym postanowienie USA odnośnie gazociagu 

„Nordstream 2" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1127101/2021-02-19/politolog-nazval-razumnym-reshenie-ssha-

po-severnomu-potoku-2 

 

 

Wystrzały w stolicy Somali w momencie protestów dotyczących wyborów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56123481 

 

 

 

Szczepionki przeciwko Covid: E. Macron proponuję wysłanie 4-5% dawek do 

biedniejszych krajów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56121062 

 

 

 

Hervé Gourdel: Skazano mężczyznę w związku za zabiciem francuskiego turysty 

w 2014 roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56120459 

 

 

 

ROSJA: Określono tematy rozmów A. Lukaszenki i W. Putina w Soczi 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1127099/2021-02-19/nazvany-temy-peregovorov-lukashenko-i-

putina-v-sochi 

https://iz.ru/1127101/2021-02-19/politolog-nazval-razumnym-reshenie-ssha-po-severnomu-potoku-2
https://iz.ru/1127101/2021-02-19/politolog-nazval-razumnym-reshenie-ssha-po-severnomu-potoku-2
https://www.bbc.com/news/world-africa-56123481
https://www.bbc.com/news/world-europe-56121062
https://www.bbc.com/news/world-africa-56120459
https://iz.ru/1127099/2021-02-19/nazvany-temy-peregovorov-lukashenko-i-putina-v-sochi
https://iz.ru/1127099/2021-02-19/nazvany-temy-peregovorov-lukashenko-i-putina-v-sochi
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Lądowanie łazika na Marsie: Ekscytacja w związku z nowymi zdjęciami 

wykonanymi przez robota Perseverance 

źródło: BBC   

https://www.bbc.com/news/science-environment-56124828 

 

 

18. II 

Premier Gruzji Giorgi Gakharia poddał się do dymisji na skutek wydania 

polecenia zatrzymania przywódcy opozycji 

 

Premier Giorgi Gakharia (l) ostrzegła przeciwko aresztowaniu Nika Melia 

 

Premier Gruzji zrezygnował z funkcji w związku z planami aresztowania 

przywódcy opozycji  informując , że ten ruch mógłby doprowadzić do 

„politycznej eskalacji" 

Giorgi Gakharia powiedział, że decyzja sądu aby umieścić Nika Melia w 

areszcie przedprocesowym stanowi „zagrożenie dla zdrowia i życia naszych 

obywateli".  

https://www.bbc.com/news/science-environment-56124828
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Nika Melia został oskarżony o akty przemocy podczas antyrządowych protestów 

w 2019 roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56111493 

 

 

 

Na Kremlu podano datę spotkania A. Lukaszenki i W. Putina 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1126481/2021-02-18/v-kremle-nazvali-datu-vstrechi-putina-i-

lukashenko 

 

 

 

Koronawirus: Długość życia w USA spadła o jeden rok na skutek pandemii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56110005 

 

 

W Jerozolimie spadł pierwszy śnieg od sześciu lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-56113195 

 

 

Łazik NASA: Robot Perseverance gotowy na ostateczny sprawdzian 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-56103231 

 

 

17. II 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56111493
https://iz.ru/1126481/2021-02-18/v-kremle-nazvali-datu-vstrechi-putina-i-lukashenko
https://iz.ru/1126481/2021-02-18/v-kremle-nazvali-datu-vstrechi-putina-i-lukashenko
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56110005
https://www.bbc.com/news/av/world-56113195
https://www.bbc.com/news/science-environment-56103231
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NIGERIA: Napastnicy napadli w Kagarze i porwali chłopców ze szkoły 

 

Gangi przestępców często dokonują porwań w Nigerii w celu uzyskania okupu 

 

Napastnicy zabili ucznia i porwali 27 innych dzieci podczas nocnego napadu 

na szkołę w środkowej Nigerii poinformował burmistrz Abubakar Sani Bello. 

Trójka osób należąca do personelu szkoły oraz 12 ich krewnych również 

zostało porwanych, dodał. Około 600 chłopców spało w dormitoriach kiedy 

dokonano napadu na szkołę w Kagarze poinformowano BBC.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56095731 

 

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał oświadczenie w sprawie A. 

Navalnego 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1126094/2021-02-17/espch-vystupil-s-zaiavleniem-po-navalnomu 

 

 

USA: Załamanie pogody w Teksasie - Liczba ofiar śmiertelnych rośnie kiedy 

śnieżna burza pozbawiła miliony ludzi bez prądu 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56095731
https://iz.ru/1126094/2021-02-17/espch-vystupil-s-zaiavleniem-po-navalnomu
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56095479 

 

 

 

Księżniczka Latifa: ONZ zapyta ZEA o córkę władcy Dubaju 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56093100 

 

 

 

 

NASA uważa, że jej łazik jest idealnie przygotowany do lądowania na Marsie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-56091592 

 

 

16.II 

Przewrót w Mjanmie: Postawiono nowe zarzuty Aung San Suu Kyi, protesty 

trwają 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56095479
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56093100
https://www.bbc.com/news/science-environment-56091592
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Protestujący domagają się zwolnienia Aung San Suu Kyi  

 

Zatrzymanej liderce opozycji postawiono drugi zarzut po tym kiedy pojawiła 

się w sądzie na obrazie wideo 

 

Suu Kyi, która wcześniej została oskarżona o posiadanie nielegalnego 

walkie-talkie jest teraz uznawana za winną pogwałcenia prawa Natural 

Disaster Law (prawo dotyczące klęsk żywiołowych). Nie jest jasne do czego 

odnosi się nowe oskarżenie wysunięte we wtorek. Demonstranci domagają się 

uwolnienia wybranych przywódców 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-56072279 

 

 

Moskwa wezwała Waszyngton, by nie zwlekał z decyzją w Porozumienia o 

Otwartym Niebie (DON) 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1125535/2021-02-16/v-moskve-prizvali-vashington-ne-

zatiagivat-s-resheniem-po-don 

  

 

 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-56072279
https://iz.ru/1125535/2021-02-16/v-moskve-prizvali-vashington-ne-zatiagivat-s-resheniem-po-don
https://iz.ru/1125535/2021-02-16/v-moskve-prizvali-vashington-ne-zatiagivat-s-resheniem-po-don
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USA: Niezależna komisja zbada zamieszki na Kapitolu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56077776 

 

 

Jemen: chłopiec, który ocalił siostrę przed snajperem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56074429 

 

 

Księżniczka Latifa: Ujawniono gehennę córki władcy Dubaju 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56075528 

 

 

15.II 

Przewrót w Mjanmie: Protestującym grozi 20 lat więzienia zgodnie z nowym 

prawem 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56077776
https://www.bbc.com/news/world-asia-56074429
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56075528


 POLSKI PORTAL  1-28 luty  2021                                                                                                                                                     nr 2  (95)                                                                                                                                                        
29 
 

 

Protestujący ustawili się wzdłuż ulic gdzie stają opancerzone pojazdy w 

pobliżu Banku Centralnego w Yangon 

 

Armia w Mjanmie ostrzegła protestujących przeciwko przewrotowi, że mogą 

zostać skazani aż do 20 lat więzienia 

 

Długie wyroki oraz kary finansowe grożą również tym, którzy podżegają do 

"nienawiści i pogardy" wobec przywódców przewrotu, poinformowała armia. 

Zapowiedziano zmianę prawa wraz z pojawieniem się opancerzonych pojazdów w 

kilku miastach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56067423 

 

 

Disha Ravi: Uwięziona indyjska aktywistka ma związki z Gretą Thunberg 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56068522 

 

 

 

ROSJA: Statek „Fortuna" wznowił układanie gazociągu „Nordstream 2" 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56067423
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56068522
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źródło: IZ 

https://iz.ru/1125005/2021-02-15/sudno-fortuna-vozobnovilo-ukladku-

severnogo-potoka-2 

 

 

 

Bill Gates: Rozwiązanie problemu z Covid jest łatwe w porównaniu z 

kwestiami klimatycznymi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-56042029 

 

 

 

 

Dlaczego w Teksasie panują arktyczne temperatury? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56058372 

 

 

 

8 luty (poniedziałek) - 14 luty (niedziela) 2021 

 

14.II 

Gwinea ogłosiła epidemię Eboli: Pierwsza ofiara śmiertelne od 2016 roku 

 

https://iz.ru/1125005/2021-02-15/sudno-fortuna-vozobnovilo-ukladku-severnogo-potoka-2
https://iz.ru/1125005/2021-02-15/sudno-fortuna-vozobnovilo-ukladku-severnogo-potoka-2
https://www.bbc.com/news/science-environment-56042029
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56058372
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Wirus Ebola rozprzestrzenia się przez bliski kontakt fizyczny z zarażonymi 

ludźmi 

 

Gwinea oficjalnie ogłosiła, że ma do czynienia z epidemią wirusa Ebola po 

śmierci co najmniej trójki ludzi, którzy zarazili się wirusem 

 

Oni wraz z innymi czterema zachorowali mając takie objawy jak: biegunka, 

wymioty oraz krwawienie. 

 

Nowo przygotowana szczepionka będzie dostarczona przez WHO poinformowali 

urzędnicy. W latach 2013 - 2016 w Zachodniej Afryce zmarło ponad 11 000 

ludzi. Epidemia rozpoczęła się w Gwinei 

 

źródło: BBC, IZ 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56060728 

https://iz.ru/1124776/2021-02-14/vlasti-gvinei-obiavili-o-nachale-epidemii-

eboly-na-iugo-zapade-strany 

 

 

 

Przewrót w Mjanmie: Wojsko na ulicach , obawa przed represjami jest coraz 

większa 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56060728
https://iz.ru/1124776/2021-02-14/vlasti-gvinei-obiavili-o-nachale-epidemii-eboly-na-iugo-zapade-strany
https://iz.ru/1124776/2021-02-14/vlasti-gvinei-obiavili-o-nachale-epidemii-eboly-na-iugo-zapade-strany
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56062955 

 

 

Covid: W Auckland w Nowej Zelandii ogłoszono lockdowan 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56059960 

 

 

Proces impeachmentu D. Trumpa: J. Biden ostrzega, że demokracja jest 

delikatna 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56061100 

 

 

 

Misja UAE Hope przyniesie pierwsze zdjęcia Marsa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-56060890 

 

 

13.II 

Mario Draghi zaprzysiężony na nowego premiera Włoch 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56062955
https://www.bbc.com/news/world-asia-56059960
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56061100
https://www.bbc.com/news/science-environment-56060890
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Głównym priorytetem Mario Draghi będzie znalezienie sposobu jak odbudować 

gospodarkę po pandemii 

 

Były szef Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi został zaprzysiężony 

na naowego premiera Włoch 

 

M. Draghi połączył skupił w rządzie główne partie polityczne po upadku 

poprzednie rządu w ubiegłym miesiącu. Znalazł się w położeniu chaotycznym w 

związku ze sprawą dotyczącą sposobu wydatkowania europejskiego funduszu 

pomocowego na koronawirusa. Włochy zmagają się z najgorszym kryzysem 

ekonomicznym od kilku dekad  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56049115 

 

 

 

 

 

 

Przewrót w Mjanmie: Co teraz zrobi armia? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56053007 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56049115
https://www.bbc.com/news/world-asia-56053007
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Liczba ofiar trzęsieni ziemi w Japonii przekroczyła 50 ludzi 

źródło: IŻ 

https://iz.ru/1124507/2021-02-13/chislo-postradavshikh-pri-zemletriasenii-

v-iaponii-prevysilo-50-chelovek 

 

 

 

 

USA: Donald Trump został zwolniony z procesu impeachmentu w związku z 

atakiem na Kapitol 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-56054136 

 

 

Covid-19: Chiny „odmówiły przekazania danych" dla WHO 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56054468 

 

 

ROSJA: S. Ławrow i specjalny przedstawiciel J. Bidena umówili się na 

nawiązanie dialogu klimatycznego 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1124496/2021-02-13/lavrov-i-spetcpredstavitel-baidena-

uslovilis-nalazhivat-dialog-po-klimatu 

 

 

12.II 

Przewrót w Mjanmie: Parlamentarzyści nalegają aby ONZ wszczęło śledztwo w 

sprawie „masowego pogwałcenia  praw człowieka" 

https://iz.ru/1124507/2021-02-13/chislo-postradavshikh-pri-zemletriasenii-v-iaponii-prevysilo-50-chelovek
https://iz.ru/1124507/2021-02-13/chislo-postradavshikh-pri-zemletriasenii-v-iaponii-prevysilo-50-chelovek
https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-56054136
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56054468
https://iz.ru/1124496/2021-02-13/lavrov-i-spetcpredstavitel-baidena-uslovilis-nalazhivat-dialog-po-klimatu
https://iz.ru/1124496/2021-02-13/lavrov-i-spetcpredstavitel-baidena-uslovilis-nalazhivat-dialog-po-klimatu
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Protestujący wznoszą symbol trzech złączonych palców (zapożyczony z filmu 

pt. Igrzyska śmierci) jako sprzeciw wobec rządom autorytarnym 

 

W liście do Rady Praw Człowieka przy ONZ w Genewie parlamentarzyści 

oskarżyli siły bezpieczeństwa w Mjanmie o strzelanie w protestujących 

przeciwko przewrotowi. Wcześniej wysłannik ONZ do Mjanmy powiedział, że 

istnieją dowody, że siły bezpieczeństwa użyły ostrej amunicji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56037305 

 

 

 

 

Rosja ostrzega UE, że może zerwać kontakty jeśli zostaną wprowadzone 

sankcje 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56039075 

 

 

 

ROSJA: A. Navalnemu za ataki pod adresem prokuratora podczas procesu 

poczyniono kilka uwag 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56037305
https://www.bbc.com/news/world-europe-56039075
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źródło: IZ 

https://iz.ru/1124106/2021-02-12/navalnomu-za-vypad-v-adres-prokurora-

sdelali-neskolko-zamechanii 

 

 

 

Oskarżenie Donalda Trumpa o wywołanie powstania przeciwko państwu jest 

„monstrualnym kłamstwem" powiedzieli obrońcy podczas prezentacji dowodów 

przed amerykańskim senatem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56038765 

 

 

 

 

Firma Shell w Nigerii: Zatrute społeczności mogą występować z pozwami w 

angielskich sądach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56041189 

 

 

 

ROSJA: W sieci wyśmiewano podarowane przez USA Ukrainie pontony 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1124051/2021-02-12/v-seti-vysmeiali-podarennye-ssha-ukraine-

naduvnye-lodki 

 

11.II  

Przewrót w Mjanmie: USA zapowiedziało sankcje wobec przywódców 

 

https://iz.ru/1124106/2021-02-12/navalnomu-za-vypad-v-adres-prokurora-sdelali-neskolko-zamechanii
https://iz.ru/1124106/2021-02-12/navalnomu-za-vypad-v-adres-prokurora-sdelali-neskolko-zamechanii
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56038765
https://www.bbc.com/news/world-africa-56041189
https://iz.ru/1124051/2021-02-12/v-seti-vysmeiali-podarennye-ssha-ukraine-naduvnye-lodki
https://iz.ru/1124051/2021-02-12/v-seti-vysmeiali-podarennye-ssha-ukraine-naduvnye-lodki
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J. Biden powiedział, że przemoc wobec protestujących jest nie do 

zaakceptowania 

 

Prezydent USA Joe Biden wydał zarządzenie wykonawcze aby nałozyć sankcje 

wobec liderów przewrotu w Mjanmie 

 

Sankcje dotkną 10 osób w tym prezydenta oraz trzech koncernów. Podjęto 

również kroki aby zablokować dostęp przez wojsko do funduszy w wysokości 1 

miliarda dolarów zdeponowanych w USA. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56015749  

 

 

 

 

Prezydent Rosji Władimir Putin zaaprobował spełnienie obietnicy 

amerykańskiego przywódcy Josepha Bidena o przedłużeniu Traktatu o 

strategicznych zbrojeniach ofensywnych 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1123439/2021-02-11/putin-poprivetstvoval-vypolnenie-baidenom-

obeshchaniia-po-dsnv 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56015749
https://iz.ru/1123439/2021-02-11/putin-poprivetstvoval-vypolnenie-baidenom-obeshchaniia-po-dsnv
https://iz.ru/1123439/2021-02-11/putin-poprivetstvoval-vypolnenie-baidenom-obeshchaniia-po-dsnv
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Iran rozpoczął produkcję uranu pomimo ostrzeżeń przez potęgi światowe, ze 

łamie porozumienie nuklearne z 20215 roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56023792 

 

 

 

Instagram ukarał Roberta F. Kennedy Jr w związku posty dotyczące 

szczepionki przeciwko Covid 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56021904 

 

 

 

 

Nepal ukarał wspinaczy Indii za oszustwo w sprawie zdobycia przez nich Mont 

Everestu w 2016 roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56021135 

 

 

10.II 

Przewrót w Mjanmie: Kobieta postrzelona w czasie protestów walczy o życie 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56023792
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56021904
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56021135
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Flaga reprezentująca National League for Democracy pojawiła się w Yangon 

 

Kobieta, która została postrzelona w głowę w czasie protestów przeciwko 

przewrotowi jest w stanie krytycznym w szpitalu w stolicy Nay Pyi Taw 

Mya Thwe Thwe Khaing, l. 19 została ranna we wtorek kiedy policja próbując 

rozproszyć protestujących użyli armatki wodnej, gumowych kul oraz ostrej 

amunicji. Rana wskazuje użycie ostrej amunicji informuje ugrupowanie 

związana z obrona praw człowieka. Prezydent USA Joe Biden poinformował, że 

nałoży sankcje na osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie przewrotu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56005909 

 

 

Protest w Polsce w związku za planem opodatkowania mediów prywatnych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/amp/world-europe-56007942 

 

 

Rosyjskie bombowce Tu-22M3 wykonały lot nad Morzem Czarnym 

źródło: IZ 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56005909
https://www.bbc.com/news/amp/world-europe-56007942
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https://iz.ru/1123058/2021-02-10/rossiiskie-bombardirovshchiki-tu-22m3-

sovershili-polet-nad-chernym-morem 

 

 

 

Impeachment D. Trumpa: Zgodnie z senatem proces jest zgodny z konstytucją i 

może być kontynuowany 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56005458 

 

 

 

 

Covid-19: 10-letni wyrok więzienia za kłamstwo związane z podróżą obroniony 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-56007798 

 

 

 

RPA może wymienić albo sprzedać szczepionki AstraZeneca przeciwko Covid-19 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56009170 

 

 

 

Chińska misja na Marsa: Statek Tianwen-1 wszedł w orbitę planety 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-56013041 

 

 

Parlament Nowej Zelandii poinformował, że krawaty nie są obowiązkowe 

https://iz.ru/1123058/2021-02-10/rossiiskie-bombardirovshchiki-tu-22m3-sovershili-polet-nad-chernym-morem
https://iz.ru/1123058/2021-02-10/rossiiskie-bombardirovshchiki-tu-22m3-sovershili-polet-nad-chernym-morem
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56005458
https://www.bbc.com/news/uk-56007798
https://www.bbc.com/news/world-africa-56009170
https://www.bbc.com/news/science-environment-56013041
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56009060 

 

 

9.II 

Przewrót w Mjanmie: Policja użyła siły przeciwko protestującym 

 

 

Wobec protestujących w Nay Pyi Taw użyto armatki wodnej 

 

Policja w Mjanmie użyła gumowych kul podczas demonstracji w stolicy kraju 

Nay Pyi Taw kiedy tysiące ludzi sprzeciwiła się zakazowi protestów 

 

Armatka wodna oraz gaz łzawiący zostały użyte przeciwko protestującym, 

jednak z kobiet znajduje sie w szpitalu w stanie krytycznym na skutek 

postrzału. Agencje informacyjne informują powołując się na lekarzy, ze ci 

widzieli rany spowodowane ostrą amunicją. Protestujący występują przeciwko 

zamachowi stanu, który doprowadził do obalenia rządu w ubiegłym tygodniu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55991210 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56009060
https://www.bbc.com/news/world-asia-55991210
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USA - Protesty na Kapitolu w ubiegłym miesiącu doprowadziły do śmierci 

pięciorga ludzi, ponad 100 policjantów zostało rannych a straty sięgają 

milionów dolarów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55987603 

 

 

USA: Proces impeachmentu D. Trumpa będzie kontynuowany w senacie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-55996898 

 

 

Robinhood: Amerykańska rodzina pozywa firmę odpowiedzialną za stworzenie 

aplikacji w związku z samobójstwem ich syna 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55990461 

 

 

ROSJA: Dwa samoloty Tu-160 wykonały lot nad morzami Barentsa, Grenlandią i 

Norwegią 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1122571/2021-02-09/dva-tu-160-vypolnili-polet-nad-

barentcevym-grenlandskim-i-norvezhskim-moriami 

 

 

Maoryski parlamentarzysta wykluczony z sesji parlamentu w związku z brakiem 

krawatu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55996688 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55987603
https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-55996898
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55990461
https://iz.ru/1122571/2021-02-09/dva-tu-160-vypolnili-polet-nad-barentcevym-grenlandskim-i-norvezhskim-moriami
https://iz.ru/1122571/2021-02-09/dva-tu-160-vypolnili-polet-nad-barentcevym-grenlandskim-i-norvezhskim-moriami
https://www.bbc.com/news/world-asia-55996688
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8.II 

Przywódcy przewrotu w Mjanmie bronią swoje działanie przy trwających 

protestach 

W niektórych terenach trwają protesty przeciwko akcji wojska 

 

Przywódca przewrotu militarnego wystąpił po raz pierwszy w telewizji 

poszukując uzasadnienia działań wojska 

 

Min Aung Hlaing powiedział, że listopadowe wybory wygrane przez partię 

zatrzymanej  obecnie  Aung San Suu Kyi były nieuczciwe. Wojsko zaczęło 

nakładać ograniczenia w niektórych miejscach w tym wprowadzono godzinę 

policyjną aby ograniczyć możliwość protestów. W poniedziałek odbyły sie 

masowe protesty wraz z narodowym strajkiem przeciwko przewrotowi 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-55975746 

 

 

INDIE - katastrofa tamy w Uttarakhand: Wyścig o ocalenie 150 ludzi, których 

uważa się za zaginionych  

https://www.bbc.com/news/world-asia-55975746
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55975743 

 

 

 

Rozpoczął sie proces  premiera Izraele Banjamina Netanyahu, który zaprzecz 

zarzutom w sprawie korupcji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55949391 

 

 

ROSJA: W. Putin zlecił opracowanie programu w dziedzinie ekologii i klimatu 

2021-2030 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1121980/2021-02-08/putin-poruchil-razrabotat-programmu-v-

oblasti-ekologii-i-klimata-na-2021-2030-gg 

 

 

 

Covid: RPA wstrzymuje szczepienie AstraZeneca w związku z nowym wariantem 

wirusa 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-africa-55975052 

 

 

 

1 luty (poniedziałek) - 7 luty (niedziela) 2021 

7.II 

Przewrót w Mjanmie: Dziesiątki tysięcy ludzi przyłączyły się do 

największych protestów od 2007 roku 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55975743
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55949391
https://iz.ru/1121980/2021-02-08/putin-poruchil-razrabotat-programmu-v-oblasti-ekologii-i-klimata-na-2021-2030-gg
https://iz.ru/1121980/2021-02-08/putin-poruchil-razrabotat-programmu-v-oblasti-ekologii-i-klimata-na-2021-2030-gg
https://www.bbc.com/news/world-africa-55975052
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W niedzielę w Yangon zebrali się przeciwnicy przewrotu pomimo wyłączonego 

internetu 

 

 

W Mjanmie doszło do największych protestów od ponad dekady, kiedy 

dziesiątki tysięcy ludzi zaprotestowały przeciwko wojskowemu przewrotowi i 

domagano się uwolnienia Aung San Suu Kyi 

 

„Nie chcemy wosjkowej dykatatury. Chcemy demokracji" skandowano w Yangom. 

Do protestów doszło w kilkunastu innych miastach. Po dniu przerwy został 

przywrócony dostęp do internetu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55967959 

 

 

 

Kilkadziesiąt ludzi jest uważanych za zaginionych po tym jak kawałek 

himalajskiego lodowca wpadł do rzeki i spowodował ogromną powódź w 

północnej części Indii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55969669 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55967959
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55969669
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Powódź w Indii: Mężczyzna uwięziony w tunelu uratowany w Uttarakhand 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-55971882 

 

 

Iraccy Jazydzi pochowali 104 ofiary zamordowane przez Państwo Islamskie w 

2014 roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55968068 

 

 

 

 

MSZ Rosji skomentowało przymusowe wydalenie zagranicznych dyplomatów z 

kraju 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1121700/2021-02-07/mid-nazval-vynuzhdennoi-vysylku-

inostrannykh-diplomatov-iz-rossii 

 

 

 

Covid: Szczepionka z Oxfordu oferuje mniejszą ochronę przed wariantem 

południowoafrykańskim 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-55967767 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-55971882
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55968068
https://iz.ru/1121700/2021-02-07/mid-nazval-vynuzhdennoi-vysylku-inostrannykh-diplomatov-iz-rossii
https://iz.ru/1121700/2021-02-07/mid-nazval-vynuzhdennoi-vysylku-inostrannykh-diplomatov-iz-rossii
https://www.bbc.com/news/uk-55967767
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Czeczenia: Dwóch gejów, którzy uciekli do Rosji zostali zawróceni z 

powrotem przez rosyjską policję 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55963898 

 

 

 

Pogoda w Wielkiej Brytanii: Sztorm Darcy przyniósł duże opady śniegu oraz 

niskie temperatury 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/uk-55968889 

 

 

6. II 

Rosja wydaliła europejskich dyplomatów w związku z udziałem w protestach 

związanych z A. Navalnym 

 

 

Protesty przeciwko uwięzieniu A. Navalnego miały miejsce w wielu miastach 

Rosji  

https://www.bbc.com/news/world-europe-55963898
https://www.bbc.com/news/uk-55968889
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Rosja wydaliła trzech dyplomatów z Niemiec, Szwecji i Polski za 

przyłączenie się do protestów wspierających opozycjonistę A. Navalnego, 

który kilka dni temu został uwięziony 

 

Minister spraw zagranicznych Rosji poinformował, że wymieni dyplomaci brali 

udział w „nielegalnych demonstracjach" 23 stycznia. Kraje potępiły 

wydalenie podobnie jak Wielka Brytania, Francja i UE 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55954162 

 

 

 

Przewrót w Mjanmie: Zamknięto dostęp do internetu podczas gdy odbywają się 

protesty przeciwko armii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55960284 

 

 

 

USA - J. Biden: „Nieobliczalny" Trump nie powinien mięć dostępu do danych 

wywiadu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55960298 

 

 

 

ROSJA: Duma Państwowa skomentowała słowa kanclerza Austrii o gazociągu 

„Nordstream 2" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1121514/2021-02-06/v-gosdume-prokommentirovali-slova-

kantclera-avstrii-o-severnom-potoke-2 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55954162
https://www.bbc.com/news/world-asia-55960284
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55960298
https://iz.ru/1121514/2021-02-06/v-gosdume-prokommentirovali-slova-kantclera-avstrii-o-severnom-potoke-2
https://iz.ru/1121514/2021-02-06/v-gosdume-prokommentirovali-slova-kantclera-avstrii-o-severnom-potoke-2
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Tygrysy w Indonezji: Jeden z pracowników zoo został zabity po tym jak 

drapieżniki uciekły 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55963355 

 

 

5.II 

Przewrót w Mjanmie: Nauczyciele przyłączyli się do protestu przeciwko 

wojsku 

 

Nauczyciele uniwersyteccy przyłączyli się do protestów w różnych częściach 

kraju jak na przykład w prowincji Kachin... 

 

Cywilne nieposłuszeństwo w Mjanmie osiąga swój punkt kluczowy kiedy 

nauczyciele i studenci protestują przeciwko poniedziałkowemu przewrotowi 

wojskowemu 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55963355
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Demonstranci w uniwersytecie w największym mieście Yangon wykrzykiwali 

słowa wsparcia dla uwięzionej Aung San Suu Kyi oraz mili czerwone tasiemki 

symbolizujące kolor jej partii 

 

Ms Suu Kyi oraz inni przywódcy są przetrzymywani od dnie przewrotu w 

poniedziałek. 

Poprzednio wojsko zatrzymało kolejnego należącego do partii National League 

for Democracy 

 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55944482 

 

 

Stany Zjednoczone zakończą swoje wsparcie dla ofensywnych operacji swoich 

sprzymierzeńców w Jemenie, który został zniszczony w wyniku sześcioletniej 

wojny, w której zginęło ponad 110 000 ludzi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55941588 

 

 

 

USA: Izba Reprezentantów zagłosowała aby wydalić republikańską kongresmenką 

z dwóch komisji w związku z prowokacyjnymi komentarzami, które wygłosiła 

zanim została wybrana w listopadzie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55940542 

 

 

 

ROSJA: „Nornikiel" skomentował decyzję sądu o wypadku w elektrociepłowni w 

Norylsku 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1121052/2021-02-05/nornikel-prokommentiroval-reshenie-suda-

po-avarii-na-tetc-v-norilske 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55944482
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55941588
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55940542
https://iz.ru/1121052/2021-02-05/nornikel-prokommentiroval-reshenie-suda-po-avarii-na-tetc-v-norilske
https://iz.ru/1121052/2021-02-05/nornikel-prokommentiroval-reshenie-suda-po-avarii-na-tetc-v-norilske
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Szczepionki przeciwko Covid wyjątkowo bezpieczne uważa angielski organ 

regulujący 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-55946912 

 

 

"Najmniejsza jaszczurka na ziemi" odkryta na Madagaskarze 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-55945948 

 

 

4.II 

Przewrót w Mjanmie: Wojsko zablokowało dostęp do Facebooka dla „utrzymania 

stabilizacji" 

 

W stolicy Nay Pyi Taw odbył się marsz poparcia dla wojska 

 

Przywódcy wojskowi zablokowali dostęp do Facebooka, kilka dni po tym jak 

obalili demokratyczny rząd 

https://www.bbc.com/news/health-55946912
https://www.bbc.com/news/world-africa-55945948


 POLSKI PORTAL  1-28 luty  2021                                                                                                                                                     nr 2  (95)                                                                                                                                                        
52 
 

 

Poinformowano, że platforma mediów społecznościowych - dla wielu w Mjanmie 

główne źródło informacji online - zostanie zablokowane dla „utrzymania 

stabilizacji". 

Facebook stał się kluczowy dla opozycji po poniedziałkowym przewrocie. Po 

przewrocie na którego czele stoi  Min Aung Hlaing utworzono 11 osobową 

juntę, co zakończyło krótki okres rządów cywilnych 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-55923486 

 

 

 

Irański dyplomata Assadollah Assadi  skazany na 20 lat pozbawienia wolności 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55931633 

 

 

 

 

Były dowódca bojowników w Ugandzie Dominic Ongwen został skazany za 

zbrodnie wojenne przez Międzynarodowy Trybunał  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-55921421 

 

 

Covax: Kanada broni stanowiska przyjęcie dostaw szczepionki w ramach 

globalnej inicjatyw 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55932997 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55923486
https://www.bbc.com/news/world-europe-55931633
https://www.bbc.com/news/world-africa-55921421
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55932997
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Terapeuta mówił o bezpiecznych zajęciach na siłowni w masce 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1120598/2021-02-04/terapevt-rasskazala-o-bezopasnykh-

zaniatiiakh-v-sportzale-v-maske  

 

 

3. II 

Przewrót w Mjanmie: Zatrzymanej Aung San Suu Kyi postawiono zarzuty 

Aung San Suu Ky (zdjęcie sprzed rowku) wciąż pozostaje w zamknięciu 

 

Policja w Mjanmie zwanej też Birmą postawiła kilka zarzutów przeciwko Aung 

San Suu Kyi 

 

Zgodnie z dokumentami opublikowanymi prze policje pozostanie w zamknięciu 

do 15 lutego. Postawione zarzuty dotyczą złamanie praw związanych z 

importem i eksportem oraz posiadanie nielegalnych urządzeń komunikacyjnych. 

Miejsce je internowania nie jest znane , ale podano, że jest przetrzymywana 

w jej rezydencji w stolicy - Nay Pyi Taw. 

źródło: BBC 

https://iz.ru/1120598/2021-02-04/terapevt-rasskazala-o-bezopasnykh-zaniatiiakh-v-sportzale-v-maske
https://iz.ru/1120598/2021-02-04/terapevt-rasskazala-o-bezopasnykh-zaniatiiakh-v-sportzale-v-maske
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https://www.bbc.com/news/world-asia-55915354 

 

 

ROSJA: S. Lavrow poinformował o szkalującej histerii Zachodu w związku z A. 

Navalnym 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1120074/2021-02-03/lavrov-zaiavil-o-zashkalivaiushchei-

isterike-zapada-po-situatcii-s-navalnym 

 

 

 

Mario Draghi został poproszony o utworzenie nowej koalicji we włoskim 

rządzie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55912951 

 

 

Brytyjsko - irański pracownik naukowy, któremu groziło dziewięć lat 

więzienia w Iranie opowiedział BBC jak uciekł pieszo przez góry aby 

rozpocząć nowe życie w Wielkiej Brytanii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55915942 

 

 

„Ich celem jest zniszczenie wszystkich": Zatrzymane  w obozie kobiety z 

mniejszości Uigurów mogą być systematycznie gwałcone 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55794071 

 

 

2.II 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55915354
https://iz.ru/1120074/2021-02-03/lavrov-zaiavil-o-zashkalivaiushchei-isterike-zapada-po-situatcii-s-navalnym
https://iz.ru/1120074/2021-02-03/lavrov-zaiavil-o-zashkalivaiushchei-isterike-zapada-po-situatcii-s-navalnym
https://www.bbc.com/news/world-europe-55912951
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55915942
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55794071
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Przewrót w Mjanmie: Wezwanie do uwolnienia Aung San Suu Kyi  

Aung San Suu Kyi pozostaje wciąż internowana po tym jak doszło do przewrotu 

wojskowego 

 

Po tym jak armia przejęła władzę w tym południowo wschodnim kraju pojawia 

się coraz więcej głosów za uwolnieniem Aung San Suu Kyi  

 

Ms Suu Kyi, która jest szefem rządu nie była widziana od momentu 

zatrzymania przez wojsko 

 

Wojsko przejęło władzę w poniedziałek we wczesnych godzinach rannych i 

zapowiedziało stan wyjątkowy, który ma potrwać przez rok po tym jak 

oskarżono partię Aung San Suu Kyi  o oszustwo podczas wygranych przez nią 

wyborów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55722226 

 

 

Przewrót w Mjanmie: Instruktor fitness sfilmowana na tle samochodów 

wojskowych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55901774 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55722226
https://www.bbc.com/news/world-asia-55901774
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Rosyjska policja zatrzymała ponad 200 osób w pobliżu moskiewskiego gmachu 

sądu, który rozważa  czy uwięzić Alexeia Navalnego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55900490 

 

 

 

Koronawirus: Rosyjska szczepionka Sputnik V wykazuje w testach 92% 

skuteczność 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-55900622 

 

 

 

Południowo syberyjski Rosprirodnadzor (Federalna Służba Nadzoru Zasobów 

Naturalnych) sprawdzi różne przedsięwzięcia, które mogły doprowadzić do 

„czarnego nieba" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1119639/2021-02-02/iuzhno-sibirskii-rospirodnadzor-proverit-

predpriiatiia-iz-za-chernogo-neba 

 

 

 

Perth: Zdjęcia lotnicze pokazują pożar australijskiego buszu 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/av/world-australia-55904119 

 

 

1.II 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55900490
https://www.bbc.com/news/health-55900622
https://iz.ru/1119639/2021-02-02/iuzhno-sibirskii-rospirodnadzor-proverit-predpriiatiia-iz-za-chernogo-neba
https://iz.ru/1119639/2021-02-02/iuzhno-sibirskii-rospirodnadzor-proverit-predpriiatiia-iz-za-chernogo-neba
https://www.bbc.com/news/av/world-australia-55904119
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Przewrót w Mjanmie: Po przejęciu władzy przez armię zatrzymano Aung San Suu 

Kyi 

 

 

Aung San Suu Kyi widziana przed kliniką wykonującą szczepienia przeciwko 

koronawirusowi w styczniu, jest de facto liderem Mjanmy 

 

 

Wojsko w Mjanmie przejęło władzę po tym jak zatrzymano Aung San Suu Kyi i 

innych demokratycznie wybranych przywódców 

 

Oddziały patrolują ulice oraz wprowadzono nocna godzinę policyjną oraz 

ogłoszono stan wyjątkowy, który ma potrwać przez rok. Prezydent USA Joe 

Biden zagroził wprowadzeniem nowych sankcji a ONZ i Wilka Brytania 

potępiają przewrót. Zdaniem armii ostatnie wybory, w których zwyciężyła 

partia reprezentowana przez  Suu Kyi są sfałszowane. Aung San Suu Kyi 

wezwała swoich zwolenników do „protestów przeciwko zamachowi stanu" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/<h3>news/world-asia-55882489 

  

 

 

 

https://www.bbc.com/%3ch3%3enews/world-asia-55882489
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ROSJA: Na Kremlu oceniono sytuację dotyczącą zatrzymań ludzi, którzy brali 

udział  w bezprawnych protestach 

źródło: IZ  

https://iz.ru/1118998/<br>2021-02-01/v-kremle-otcenili-proshedshie-

nesanktcionirovannye-aktcii 

 

 

Ugrupowanie należące do al-Shabab w Somalii zaatakowało hotel Afrik w 

Mogadiszu 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/<br>news/world-africa-55879679 

 

 

 

Kiedyś i teraz: Znikające lodowce w Islandii 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/<br>science-environment-55346329 

 

 

29 styczeń (piątek) – 31 styczeń (niedziela) 2021 

31.I 

ROSJA: A. Navalny - Tysiące ludzi dołączyło do protestów w Rosji 

https://iz.ru/1118998/%3cbr%3e2021-02-01/v-kremle-otcenili-proshedshie-nesanktcionirovannye-aktcii
https://iz.ru/1118998/%3cbr%3e2021-02-01/v-kremle-otcenili-proshedshie-nesanktcionirovannye-aktcii
https://www.bbc.com/%3cbr%3enews/world-africa-55879679
https://www.bbc.com/news/%3cbr%3escience-environment-55346329
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Policja ograniczyła możliwość protestów w Moskwie 

 

Tysiące Rosjan wzięły udział w protestach żądając uwolnienia uwięzionego 

opozycjonisty Alexeia Navalnego 

 

Ponad 5000 ludzi zostało zatrzymanych informuje grupa monitorująca. W 

Moskwie policja zamknęła stacje metra i zablokował centrum miasta. A. 

Navalny został uwięziony po swoim powrocie do Rosji po próbie zabicia go 

przez środek oddziałujący na układ nerwowy. A. Navalny oskarża siły 

bezpieczeństwa o atak ale Kreml zaprzecza temu. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55876033 

 

 

ROSJA: W Petersburgu zaprzeczono, że policja użyła gazu podczas protestów  

źródło: IZ 

https://iz.ru/1118799/2021-01-31/v-peterburge-oprovergli-primenenie-

politciei-gaza-na-nesanktcionirovannoi-aktcii 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55876033
https://iz.ru/1118799/2021-01-31/v-peterburge-oprovergli-primenenie-politciei-gaza-na-nesanktcionirovannoi-aktcii
https://iz.ru/1118799/2021-01-31/v-peterburge-oprovergli-primenenie-politciei-gaza-na-nesanktcionirovannoi-aktcii
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Kryzys w Tigray: W Etiopii dochodzi do ludobójstwa powiedział były lider 

kraju 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-55877939 

 

 

 

Covid: Izrael przekaże 5000 dawek szczepionki dla Palestyńczyków 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55879337 

 

 

 

 

Kierowca karetki w Libanie: „Szpitale nie przyjmują naszych pacjentów 

chorych na Covid" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-55861948 

 

 

 

Covid-19 Wielka Brytania: Captain Sir Tomm Moore w szpitalu po zarażeniu 

koronawirusem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-england-beds-bucks-herts-55881508 

 

 

 

 

USA: D. Trump uczestniczył w „przyjęciu z prawnikami”, którzy będą go 

reprezentować przed procesem impeachmentu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-55877939
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55879337
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-55861948
https://www.bbc.com/news/uk-england-beds-bucks-herts-55881508
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https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55876035 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55876035

