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5 (98) 1-31.05.2021                                                           POLSKA - EUROPA - ŚWIAT - > KRONIKA WIADOMOŚCI 

W numerze: 

63    Izrael opłakuje ofiary festiwalu  

62    Stany Zjednoczone i NATO formalnie zaczyna  

      wycofywać oddziały z Afganistanu 

60    Kirgistan - Tadżykistan: Obraz zniszczenia po starciach 

57    MEKSYK: Estakada po której jeździ metro zawaliła się   

55    Izrael: Rywal B. Netanyahu -  Yair Lapid  

      został poproszony o sformowanie nowego rządu 

49    Wielki fragment chińskiej rakiety spadnie na Ziemię 

50    Atak w Kabulu: Wyniku wybuchu w pobliżu szkoły zginęło 

      ponad 50 osób 

47    Jerozolima: Wiele osób rannych po drugiej nocy starć 

47    Lampedusa: Na włoską wyspę przybyło ponad 1000 migrantów 

44    Po zburzeniu wieżowca w Gazie wystrzelono rakiety 

      na miasto Tel Aviv 

42    Immami Ujgurów celem represji ze strony Chin 

39    Izrael- Gaza Hamas zaatakował oba lotniska Izraela 
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38    Na Marsie wylądował chiński bezzałogowy statek  

35    Wojsko Mjanmy odbiło zbuntowane miasto - Mindat 

28    Wymiana ognia: starcia Arabów z policją w Izraelu   

      doprowadziły do ofiar (na podstawie relacji: E. Bajnazarowa) 

21    Izrael- Gaza: Konflikt w zawieszeniu  

20    Białoruś „zawróciła samolot aby aresztować dziennikarza"  

10    DRK: Tysiące ludzi opuściło Gomę po drugim ostrzeżeniu 

dotyczącym wulkanu 

29 maj (sobota) – 31 maj (piątek) 2021 

31.V 

HAITI: UNICEF informuje o coraz większym niedożywieniu u dzieci w kraju na 

skutek pandemii oraz przestępstw 

Około 4,4 miliona ludzi jest niedożywionych w Haiti 
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Poważne braki w żywności podwoiły się w tych roku w Haiti w związku z 

pandemią, doprowadzając do wzrostu przestępstw i kurczenia się zasobów 

informuje UNICEF 

 

Niedożywieniem może być dotkniętych ponad 86 000 dzieci poniżej piątego 

roku życia w porównaniu do 41 000 z ubiegłego roku informuje agencja przy 

ONZ. Haiti jest najbiedniejszym krajem pośród narodów Ameryk i ponad 60 % 

jej populacji żyje w ubóstwie. Kraj od dekad cierpi na skutek kryzysu 

politycznego i ekonomicznego oraz w wyniku katastrof naturalnych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57305010 

 

 

 

Dania oskarżona o pomoc Stanom Zjednoczonym w szpiegowaniu europejskich 

urzędników 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57302806  

 

 

FRANCJA: Uzbrojony były żołnierz w pd-zach Francji został postrzelony przez 

policję po 24 godzinnej obławie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57304907 

 

 

 

Ryanair: Samolot lecący z Dublina do Warszawy został zawrócony do Niemiec z 

powodu zagrożenia bezpieczeństwa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57304686 

  

 

Badania nad wirusem zaostrzają tarcia między USA a Chinami 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57305010
https://www.bbc.com/news/world-europe-57302806
https://www.bbc.com/news/world-europe-57304907
https://www.bbc.com/news/world-europe-57304686
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źródło: El Pais 

https://elpais.com/internacional/2021-05-31/la-investigacion-sobre-el-

virus-agrava-las-fricciones-entre-estados-unidos-y-china.html 

 

 

 

ROSJA: S. Ławrow określił warunki wznowienia dialogu Rosji i NATO 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1171758/2021-05-31/lavrov-nazval-usloviia-vozobnovleniia-

dialoga-rossii-i-nato 

 

 

 

Chiny zmieniły politykę demograficzną zezwalając  na posiadanie trójki 

dzieci 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57303592 

 

 

 

 

Covid-19: Wielka Brytania we wczesnej fazie trzeciej fali - zdaniem 

naukowca 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-57304515 

 

 

 

USA: Masakra w Tulsa: Co zdarzyło sie w 1921 roku? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/newsbeat-53108682 

 

https://elpais.com/internacional/2021-05-31/la-investigacion-sobre-el-virus-agrava-las-fricciones-entre-estados-unidos-y-china.html
https://elpais.com/internacional/2021-05-31/la-investigacion-sobre-el-virus-agrava-las-fricciones-entre-estados-unidos-y-china.html
https://iz.ru/1171758/2021-05-31/lavrov-nazval-usloviia-vozobnovleniia-dialoga-rossii-i-nato
https://iz.ru/1171758/2021-05-31/lavrov-nazval-usloviia-vozobnovleniia-dialoga-rossii-i-nato
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57303592
https://www.bbc.com/news/uk-57304515
https://www.bbc.com/news/av/newsbeat-53108682
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30.V 

USA: Strzelanina na Florydzie - Dwie osoby zabite, ponad 20 rannych w 

Hialeah 

 

 

Co najmniej dwie osoby zostały zabite i ponad 20 zostało rannych podczas 

strzelaniny w pobliżu hali koncertowej na Florydzie 

 

Do strzelaniny doszło pomiędzy 24:00-01:00 czasu lokalnego  (04:00-05:00 

GMT) w Hialeah mieście na północ od Miami 

 

Trójka ludzi wysiadło z białego samochodu „z karabinami i pistoletami i 

zaczęło strzelać w kierunku zgromadzonych ludzi" powiedział reporterom  

Alfredo Ramirez - szef policji. Co najmniej jedna z rannych osób jest w 

stanie krytycznym poinformowała policja 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57299851 

 

FRANCJA: Obława na uzbrojonego byłego żołnierza, który oddał strzały w 

kierunku policji 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57299851
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57299850 

 

ETIOPIA - konflikt w Tigray: Dziesiątki tysięcy ludzi wzięły udział w 

proteście przeciwko USA 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57298019 

 

 

FRANCJA: E. Macron zagroził wycofaniem żołnierzy francuskich z Mali 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57298015 

 

 

INDONEZJA: Pożar na promie - ponad 270 osób ocalonych z jednostki w pobliżu 

odległego archipelagu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/57299471 

 

 

Protesty w Kolumbii: ONZ wzywa do śledztwa w sprawie ofiar w mieście Cali 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57300639 

 

 

Opozycja w Izraelu jest bliższa do odebrania władzy B. Netanyahu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57300769 

 

Mont Everest: Nauczycielka, która ustanowiła nowy rekord w wejściu na Mont 

Everest 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57299850
https://www.bbc.com/news/world-africa-57298019
https://www.bbc.com/news/world-africa-57298015
https://www.bbc.com/news/av/57299471
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57300639
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57300769
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57299083 

 

 

29.V 

Kanada w żałobie po tym jak znaleziono szczątki 215 dzieci w szkole do 

której uczęszczała rdzenna ludność kraju 

Do szkoły Kamloops Indian Residential School w Kolumbii Brytyjskiej 

uczęszczało kiedyś 500 dzieci 

 

Dzieci były uczniami Kamloops Indian Residential School w Kolumbii 

Brytyjskiej, która została zamknięta w 1978 roku. Odkrycie szczątków 

ogłosił szef Tk'emlups te Secwepemc First Nation. Premier Justin Trudeau 

poinformował, że to „pełne bólu przypomnienie" "wstydliwego rozdziału 

historii naszego kraju" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57291530 

 

Protesty w Kolumbii: Prezydent Iván Duque Wysyła wojsko do Cali 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57299083
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57291530
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https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57291844 

 

 

 

Korea Północna informuje, że dzieci na zasadach wolontariatu pracują w 

kopalniach i na polach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57293167 

 

 

 

AFGANISTAN: W wyniku wybuchu autobusu zginęło trzech  pracowników personelu 

uczelni 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57294159 

 

 

Brazylia: Protestujący oskarżają J. Bolsonaro o kryzys związany z Covid 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57294415 

 

 

 

22 maj (sobota) – 28 maj (piątek) 2021 

28.V 

Układ o Otwartych Przestworzach [Open Skies Treaty]: Stany Zjednoczone 

poinformowały, że nie przyłączą się powtórnie do porozumienia 

 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57291844
https://www.bbc.com/news/world-asia-57293167
https://www.bbc.com/news/world-asia-57294159
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57294415
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Układ zezwala na przelot jednostek pasażerskich nad terytorium kraju 

 

USA poinformowały Rosję, że nie przyłączą się do układu, wedle którego 

jednostki cywilne mogą przelatywać nad danym krajem 

 

Departament Stanu poinformował, że układ: Open Skies Treat (Układ o 

otwartych Przestworzach) został pogwałcony przez Rosję. Rosja zaprzecza, 

ale zamierza się również wycofać z traktatu w tym roku.  

Porozumienie umożliwia loty w krótkim czasie w celu monitorowania działań 

wojskowych. 

Do porozumienia, które weszło w życie w 2002 roku należy pond 30 krajów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57277654 

 

 

 

BIAŁORUŚ: Rosja zablokowała kilka lotów w odpowiedzi na sankcje skierowane 

do ich sojusznika 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57271949 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57277654
https://www.bbc.com/news/world-europe-57271949


 POLSKI PORTAL  1-31 maj  2021                                                                                                                                                       nr 5 (98)                                                                                                                                                        
10 
 

 

 

 

Białoruski samolot: Rosja oskarża UE o ryzykowanie bezpieczeństwa pasażerów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57279482 

 

 

 

 

Niemcy oficjalnie uznały ludobójstwo w Namibii w epoce kolonializmu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57279008 

 

 

27.V 

Demokratyczna Republika Kongo: Tysiące ludzi opuściło Gomę po drugim 

ostrzeżeniu dotyczącym wulkanu 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57279482
https://www.bbc.com/news/world-europe-57279008
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Tysiące ludzi uciekło z Gomy - część promem - po wydaniu przez rząd 

polecania o ewakuacji 

Dziesiatki tysięcy ludzi zostało ewakuowanych z miasta Goma w obawie przed 

klejnym wybuchem wulkanu 

 

Władze lokalne poinformowały, że Mount Nyiragongo może wybuchnąć kolejny 

raz bez ostrzeżenia. Wulkan, który znajduje się 10 km od Gomy, wybuchł 

wylewając lawę w miniony weekend doprowadzając do śmierci 32 osoby oraz 

zostawiając tysiące bez domów informuje ONZ. Tysiące osób uciekło ale 

niektóre zaczynają wracać. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57240372 

 

 

 

Atak na miasto Palma: "Musiałam zapłacić łapówkę aby móc uciec" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57254543 

 

 

BIAŁORUŚ: „Jestem gotowa błagać o pomoc" - mówi matka zatrzymanej kobiety 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57240372
https://www.bbc.com/news/world-africa-57254543


 POLSKI PORTAL  1-31 maj  2021                                                                                                                                                       nr 5 (98)                                                                                                                                                        
12 
 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57251676 

 

 

Reforma wyborcza w Hong Kongu: „Prawo o patriotach" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57236775 

 

 

 

 

Covid: J. Biden nakazuje śledztwo w sprawie pochodzenia wirusa, po tym jak 

powróciła teoria o wypuszczenia wirusa z laboratorium 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57260009 

 

 

 

 

Lockdown w Melbourne: Obawa przed epidemią powoduje zaostrzenie restrykcji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-57263811 

 

 

 

26.V 

 

Białoruscy dziennikarze Koledzy  Romana Protasevicha boją się o swoje życie 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57251676
https://www.bbc.com/news/world-asia-57236775
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57260009
https://www.bbc.com/news/world-australia-57263811
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Władze opublikowały wideo gdzie  Roman Protasevich i Sofia Sapega przyznaja 

się do stawianych im zarzutów 

 

Były kolega dziennikarza opozycyjnego Romana Protasevicha, który został 

aresztowany w Białorusi po tym jak zabrano go z samolotu, który wylądował w 

Mińsku mówi, że obawia się o swoje życie 

 

Stepan Putilo powiedział BBC, że w przeszłości grożono mu śmiercią , ale 

teraz traktuje te groźby bardzo poważnie. S. Putilo założył opozycyjny 

kanał Nexta gdzie R. Protasevich  zajmował się edycją. R. Protasevich i 

jego dziewczyna S. Sapega przebywają obecnie w areszcie w Białorusi.  R. 

Protasevich l.26 powiedział, że boi się kary śmierci po tym jak znalazł się 

na liście terrorystów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57251463 

 

Konflikt Izrael-Gaze: Stany Zjednoczone zamierzają odbudować relacje z 

Palestyńczykami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57238451 

 

Oprogramowanie do odczytywania ludzkich emocji wykorzystujące sztuczną 

inteligencję jest testowane na Ujgurach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57251463
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57238451
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https://www.bbc.com/news/technology-57101248 

 

 

 

Chiny pokonały Niemcy i stały się dla Wielkiej Brytanii największym rynkiem 

importu po raz pierwszy odkąd prowadzi się takie badania 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-57236714 

 

 

 

USA: Siostra Georga Floyda powiedziała, że Joe Biden złamał obietnicę 

dotycząca jej brata 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57245837 

 

 

USA: Sąd Najwyższy zbada oskarżenia przeciwko Donaldowi Trumpowi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57250697 

 

 

25.V 

Samolot Ryanair lecący z Aten do Wilna po lądowaniu w Mińsku i po 

aresztowaniu Romana Protasevicha odleciał na Litwę 

 

https://www.bbc.com/news/technology-57101248
https://www.bbc.com/news/business-57236714
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57245837
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57250697
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Białoruś opublikowała film wideo na którym Roman Protasevich przyznaje się 

do przestępstw o które został oskarżony 

 

Kilku europejskich przewoźników lotniczych poinformowało, że odwołują swoje 

loty nad terytorium Białorusi, kilka dni po tym jak dziennikarz dysydent 

został aresztowany z samolotu, który został zawrócony na Białoruś. 

 

Ukraina i Polska wstrzymują wszystkie loty na Białoruś i z powrotem, 

natomiast Wielka Brytania zakazuje białoruskim samolotom wlatywania w jej 

przestrzeń powietrzną 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57239162 

 

 

 

Wulkan w Demokratycznej Republice Kongo: Trwają desperackie poszukiwania 

dzieci, które zaginęły po erupcji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57228666 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57239162
https://www.bbc.com/news/world-africa-57228666
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ONZ wzywa do natychmiastowego uwolnienia prezydenta Mali Baha Ndawa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57236104 

 

 

 

Peruwiański „Świetlisty Szlak" odpowiedzialny za śmierć 16 osób w tym 

dzieci 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57239680 

 

 

Rosja ostrzega, że doprowadzi do spowolnienia działania wyszukiwarki Google 

na skutek „zakazanej zawartości" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/technology-57241779 

 

 

 

Sasha Johnson: Aktywistka ruchu Black Lives Matter postrzelona przez grupę 

czterech czarnoskórych mężczyzn 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-england-london-57238301 

 

 

 

Pasterz uznany za bohatera po tym jak uratował sześciu uczestników 

chińskiego ultramaratonu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57227248 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57236104
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57239680
https://www.bbc.com/news/technology-57241779
https://www.bbc.com/news/uk-england-london-57238301
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57227248
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Stany Zjednoczone wydały ostrzeżenie przed podróżą kilka tygodni przed 

olimpiadą 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57236769 

 

 

 

24.V 

Kraje Europy Zachodniej wyraziły swoje oburzenie oskarżając Białoruś o 

porwanie samolotu 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57236769
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Samolot lecący z Aten Do Wilna został zawrócony na Białoruś 

 

Kraje Zachodu potępiły Białoruś za zawrócenie samolotu, który leciał nad 

jej terytorium aby aresztować opozycyjnego dziennikarza 

 

Przywódcy UE przedyskutują swoją odpowiedź na incydent, który określono 

„porwaniem" co zdaniem USA było „szokującym aktem". Białoruś użyła myśliwca 

aby zmusić samolot do lądowania informując o tym, że na pokładzie znajduje 

się bomba. Policja zabrała Romana Protasevicha kiedy pasażerowie wysiedli.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57224452 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57224452
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ROSJA - INCYDENT Z SAMOLOTEM RYANAIR NA BIAŁORUSI D. Pieskow poinformował, 

że nie ma danych odnośnie rosyjskich obywateli na pokładzie samolotu - 

pytanie dotyczyło kwestii czy znajdowali się tam agenci służb specjalnych 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1168219/2021-05-24/peskov-zaiavil-ob-otsutstvii-dannykh-o-

rossiianakh-na-reise-ryanair 

 

 

 

 

A. Łukaszenka wprowadził w błąd komercyjnego przewoźnika, aby zatrzymać 

dziennikarza krytykującego reżim 

źródło: El Pais 

https://elpais.com/internacional/2021-05-23/detenido-un-periodista-en-

bielorrusia-tras-el-desvio-en-pleno-vuelo-del-avion-en-el-que-viajaba.html 

 

 

UE i NATO domagają się natychmiastowego zbadania incydentu Ryanaira 

źródło: Der Spiegel 

https://www.spiegel.de/ausland/belarus-eu-und-nato-fordern-sofortige-

untersuchung-des-ryanair-vorfalls-a-3a4d3505-fa70-4469-8ed8-6f393e0e67d5 

 

 

 

Sasha Johnson - Aktywista ruchu: Black Lives Matter postrzelona w Londynie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-england-57223755 

 

 

 

Katastrofa wagonika kolejki górskiej: Włochy prowadzą śledztwo w sprawie 

przyczyny wypadku 

https://iz.ru/1168219/2021-05-24/peskov-zaiavil-ob-otsutstvii-dannykh-o-rossiianakh-na-reise-ryanair
https://iz.ru/1168219/2021-05-24/peskov-zaiavil-ob-otsutstvii-dannykh-o-rossiianakh-na-reise-ryanair
https://elpais.com/internacional/2021-05-23/detenido-un-periodista-en-bielorrusia-tras-el-desvio-en-pleno-vuelo-del-avion-en-el-que-viajaba.html
https://elpais.com/internacional/2021-05-23/detenido-un-periodista-en-bielorrusia-tras-el-desvio-en-pleno-vuelo-del-avion-en-el-que-viajaba.html
https://www.spiegel.de/ausland/belarus-eu-und-nato-fordern-sofortige-untersuchung-des-ryanair-vorfalls-a-3a4d3505-fa70-4469-8ed8-6f393e0e67d5
https://www.spiegel.de/ausland/belarus-eu-und-nato-fordern-sofortige-untersuchung-des-ryanair-vorfalls-a-3a4d3505-fa70-4469-8ed8-6f393e0e67d5
https://www.bbc.com/news/uk-england-57223755
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57226273 

 

 

 

Wulkan w Demokratycznej Republice Kongo: Nie mogłam ocalić swojego chorego 

męża przed lawą 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57217326 

 

 

Chiński ultramaraton: Kibice opłakują doświadczonych biegaczy, którzy 

umarli podczas biegu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57224767 

 

 

 

23.V 

Białoruś „zawróciła samolot lini Ryanair aby aresztować dziennikarza" - 

informuje opozycja 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57226273
https://www.bbc.com/news/world-africa-57217326
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57224767
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Zwolennicy Romana Protasevicha czekają na lotnisku w Wilnie 

W niedzielę samolot linii Ryanair lecący z Grecji na Litwę został zawrócony 

do Białorusi i zatrzymany na lotnisku przez kilka godzin co zdaniem 

aktywistów zostało zrobione aby aresztować  dysydenckiego dziennikarza, 

który przebywał na jego pokładzie. 

Kraje europejskie zareagowały z oburzeniem oskarżając Białoruś o "akt 

terroru". 

Były wydawca grupy Nexta Roman Protasevich został zatrzymany zanim samolot 

otrzymał zgodą na start i kontynuowanie lotu. Białoruskie media podały, że 

samolot Mig-29 eskortował samolot gdyż była obawa, ze na pokładzie znajduje 

się bomba, której obecności nie potwierdzono. Samolot ostatecznie wylądował 

w stolicy Litwy Wilnie miejscu przeznaczenia po ponad siedmiu godzinach niż 

to było planowane 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57219860 

 

 

Izrael- Gaza: Konflikt w zawieszeniu - obie strony uznają się za zwycięskie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57218428 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57219860
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57218428
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Katastrofa włoskiego wagonika kolejki: 14 osób zginęło w pobliżu Jeziora 

Maggiore 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57219737 

 

 

 

 

Wewnątrz wojskowej rosyjskiej bazy a Arktyce 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-57206208 

 

 

 

 

Ultramaraton w Chinach: W wyniku bardzo złych warunków pogodowych zmarło 21 

biegaczy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57216601 

 

 

22.V 

Konflikt Izrael-Palestyna: Podczas trwającego rozejmu do Gazy przybywa 

pomoc 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57219737
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-57206208
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57216601
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Agencje zajmujące sie pomocą apelują o środki finansowe służące pomocy 

 

Pierwsze konwoje z pomocą humanitarną przybyły do Gazy kilka godzin po tym 

kiedy zaczęło obowiązywać zawieszenie broni pomiędzy Izraelem a 

palestyńskimi bojownikami 

Tysiące Palestyńczyków powróciły do domów zastając zniszczenia, które 

zdaniem urzędników zajmą lata aby je odbudować. WHO wezwała do utworzenia 

korytarzy dla ludzi, których trzeba ewakuować. W 11-dniowym konflikcie 

zginęło ponad 250 osób w większości w Gazie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57208911 

 

 

 

Covid: Indie nakazują mediom społecznościowym aby te usunęły tę zawartość 

gdzie znajduje się sformułowanie „indyjska mutacja" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-57213046 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57208911
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-57213046
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Woda tak toksyczna, że „może spalić twoje oczy" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-57203120 

 

 

 

Chiński pojazd odbył pierwszą przejażdżkę po Marsie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57211001 

 

 

15 maj (sobota) – 21 maj (piątek) 2021 

21.V 

Pomimo starć w Jerozolimie rozjem pomiędzy Izraelem a Gazą utrzymuje się 

 

Izraelczyk obserwuje zniszczenia w kuchni swojego domu 

 

Rozejm pomiędzy Izraelem i palestyńskim Hamasem w Strefie Gazy trwa 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-57203120
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57211001
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Rozpoczął sie w piątek kończąc 11 dni walk, w czasie których ponad 250 osób 

zostało zabitych w większości w Gazie. Zarówno Izrael jak i Hamas ogłosiły 

zwycięstwo w konflikcie. Do nowych starć doszło koło meczetu al-Aqsa w 

części okupowanej Jerozolimy co było testem dla rozejmu. Ale zawieszenie 

broni utrzymuje się w piątek w nocy. Izrael tymczasowo otworzył przejście w 

Gazie zezwalając na wjazd żywności, paliwa oraz leków na terytorium. 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57195537 

 

 

 

 

 

Izrael-Gaza: Zarówno Izrael jak i bojownicy Hamasu ogłosili zwycięstwo po 

ogłoszeniu rozejmu w piątek; zawieszenie broni zostało zawarte przy 

pośrednictwie Egiptu; w wyniku 11 nocy wzajemnej wymiany ognia zgineło 

ponad 250 osób 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-57183127 

 

 

Chad po Deby: Obawy przed „cichą dyktaturą" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-africa-57193882 

 

 

Krytycznie chorzy na Covid-19 w Afryce są bardziej zagrożeni śmiercią 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57198546 

 

 

 

Koronawirus: Hiszpania znosi ograniczenia dla podróżujących z Wielkiej 

Brytanii i Japonii 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57195537
https://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-57183127
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-57193882
https://www.bbc.com/news/world-africa-57198546
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57199791 

 

 

20.V 

„Jego śmierć to katastrofa": Lekarze w Gazie opłakują specjalistę zabitego 

w wyniku nalotu  

Doktor Ayman Abu al-Ouf (po prawej) poświęcił swoje życia leczeniu 

pacjentów oraz nauczaniu studentów, powiedział doktor Ghaith al-Zaanin (po 

lewej) 

Bez ostrzeżenia w niedziele rano Izrael w ataku lotniczym zniszczył 

czteropiętrowy budynek w strefie Gazy gdzie doktor  Ayman Abu al-Ouf  

mieszkał.  

 

Lekarz, który był szefem medycyny wewnętrznej w głównym szpitalu w 

Palestynie został zabity wraz z 12 członkami swojej licznej rodziny. 

Zginęli jego rodzice, żona Reem, 17-letni syn Tawfik oraz 12-letnia córka 

Tala.  

„To naprawdę wielka strata dla nas osobiści ponieważ znaliśmy doktora 

Aymana - to również strata dla jego pacjentów i studentów" powiedział BBC 

doktor Ghaith al-Zaanin, bliski przyjaciel oraz były kolega, który mieszka 

w Kanadzie 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-57199791
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https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57148580 

 

 

 

Zarówno Izrael jak i palestyński Hamas ogłosiły zwycięstwo po tym jak 

zaczął obowiązywać rozejm do którego doszło przy pośrednictwie Egiptu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-57183127 

 

 

 

ROSJA: W. Putin  nakazał ewakuację Rosjan i obywateli WNP ze Strefy Gazy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1166631/2021-05-20/putin-rasporiadilsia-ob-evakuatcii-

rossiian-i-grazhdan-sng-iz-sektora-gaza 

 

 

 

Nord stream 2: J. Biden odstępuje od amerykańskich sankcji w związku z 

budową rosyjskiego gazociągu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57180674 

 

 

 

Były prezydent USA D. Trump skrytykował „krnąbrnych Republikanów" po tym 

jak prawnicy nalegają na rozpoczęcie śledztwa w sprawie zamieszek na 

Kapitolu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57180679 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57148580
https://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-57183127
https://iz.ru/1166631/2021-05-20/putin-rasporiadilsia-ob-evakuatcii-rossiian-i-grazhdan-sng-iz-sektora-gaza
https://iz.ru/1166631/2021-05-20/putin-rasporiadilsia-ob-evakuatcii-rossiian-i-grazhdan-sng-iz-sektora-gaza
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57180674
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57180679
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BELGIA: Pościg za dobrze uzbrojonym skrajnie prawicowym żołnierzem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57168576 

 

 

 

19.V 

Wymiana ognia: starcia Arabów z policją w Izraelu doprowadziły do ofiar (na 

podstawie relacji: Elnara Bajnazarowa) 

 

Dziewiątego dnia konfrontacja Izraela i Gazy jeszcze bardziej oddaliły 

strony od rozejmu. 

Po uderzeniu pocisków w całej południowej części kraju-syreny alarmowe 

rozbrzmiewają co 15-20 minut. W miastach Izraela podczas ogłoszonego przez 

Palestyńczyków „dnia gniewu" doszło do starć z policją. 

„Izvestia” rozmawiała z ludźmi po obu stronach ataków rakietowych i 

dowiedziała się, jak ostatnie dziewięć dni wojny zmieniło ich życie. 

Obiecanego w przeddzień ataku Hamasu na Tel Awiw nigdy nie doszło. 

Natomiast pod ostrzał  rakietowy nagle trafiła północna Wioska Misgav Am. 

Pociski spadły na teren strefy przemysłowej — od bezpośredniego trafienia 

pociskiem zginęły dwie osoby, a siedem zostało rannych. 

Premier państwa żydowskiego Benjamin Netanjahu po raz kolejny oświadczył, 

że operacja przeciwko radykałom w Gazie nie jest zakończona i potrwa 

jeszcze kilka dni. 

Wieczorem 18 maja wiceszef Biura Politycznego Hamasu Musa Abu Marzuk 

oświadczył, że Izrael zażądał od ruchu islamskiego jednostronnego 

zawieszenia broni na dwie lub trzy godziny - aby państwo żydowskie podjęło 

decyzję o zawieszeniu broni. 

„-Mamy dziesiątki ostrzelanych mieszkań, teraz zajmujemy się przenoszeniem 

ich mieszkańców do hoteli” - mówi zastępca burmistrz miasta Aszkelon Zofia 

Beylina. - Przywozimy również gorące posiłki, materace - bo wielu nocuje w 

miklatach (publicznych budynkach). 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57168576
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-Szefowa jednej z naszych służb jakoś przyjechała do domu. I nagle jej 

rozmówca na drugim końcu telefonu mówi: wyje syrena, nie słyszysz? Naprawdę 

nie słyszała. I tylko zamknęła drzwi, w tym samym czasie rakieta spadła 

dokładnie na ich mieszkanie. Cudem przeżyli. 

Nikt nie idzie na ulicę, 95% firm, sklepów nie działa. - Jestem dentystą, 

dzwonią do mnie pacjenci, a ja nie mogę nic zrobić — nie ma światła, fotel 

dentystyczny bez prądu nie działa. 

W Gazie w wyniku ostatnich dziewięciu dni eskalacji ponad 52 tys. 

Palestyńczyków zostało wysiedlonych podała w komunikacie ONZ. 

Innym miejscem konfliktu są starcia uliczne w miastach o mieszanej 

populacji. W Jerozolimie, Betlejem, Hajfie i innych miejscowościach 

rozpoczęły się potyczki między Arabami a policją. 

Rzecznik izraelskiej policji major Michael Zingerman powiedział „Izvestii" 

że „nie ma specjalnych problemów, sytuacja jest normalna i jest pod 

kontrolą" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1165897/elnar-bainazarov/perestrelki-chasov-stolknoveniia-

arabov-s-politciei-v-izraile-priveli-k-zhertvam 

 

Izraelski premier B. Netanyahu mówi, że „jest zdeterminowany kontynuować 

działania" operacji militarnej w Gazie aż do czasu „spokój i bezpieczeństwo 

nie zostanie przywrócone" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-57168671 

 

 

 

Atak w Kabulu: „Musisz być odważny aby posłać swoje dzieci do szkół" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-57163173 

 

 

 

USA: D. Tramp wpadł we wściekłość po tym jak dochodzenie w jego sprawie 

zmieniło status z cywilnego na karne 

źródło: BBC 

https://iz.ru/1165897/elnar-bainazarov/perestrelki-chasov-stolknoveniia-arabov-s-politciei-v-izraile-priveli-k-zhertvam
https://iz.ru/1165897/elnar-bainazarov/perestrelki-chasov-stolknoveniia-arabov-s-politciei-v-izraile-priveli-k-zhertvam
https://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-57168671
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-57163173
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https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57166735 

 

 

 

Malawi pali tysiące przeterminowanych dawek Astra Zeneca przeciwko Covid-19 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57168841 

 

 

 

Chiny na Marsie: Pojazd Zhurong wysłał pierwsze zdjęcia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-57172346 

 

 

 

Człowiek z Somerton: Podjęto decyzję o ekshumacji aby rozwiązać tajemnicę 

śmierci w Australii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-57166662 

 

 

 

18.V 

Izrael-Gaza: Izrael broni swojej strategii podczas gdy liczba ofiar rośnie 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57166735
https://www.bbc.com/news/world-africa-57168841
https://www.bbc.com/news/science-environment-57172346
https://www.bbc.com/news/world-australia-57166662
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Izrael atakuje z powietrza cele w Gazie od ponad tygodnia 

Rośnie międzynarodowe oburzenie w związku z osobami cywilnymi, którzy są 

zabijani w Gazie, Izrael próbuje wyjaśnić swoje postępowanie 

 

W krótkim spotkaniu starsi przedstawiciele armii opisali obiekty oraz czas 

operacji i jeden z nich powiedział, że może "ona potrwać przez jakiś czas". 

NA początku kilka danych: Izrael mówi o 820 różnych celach w pierwszym 

tygodniu akcji o kilku wspomina kilkakrotnie. W porównaniu do 180 celów w 

Gazie w czasie całego ubiegłego roku. 

W odpowiedzi bojownicy Hamasu oraz Islamskiego dżihadu wystrzelili ponad 

3150 rakiet. W 2019 roku dla porównania w sumie w kierunku Izraela 

wystrzelono 2045 rakiet.      

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57152419 

 

 

Izrael-Gaza: Joe Biden wzywa do zawieszenia ognia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57152723 

 

Izrael-Gaza: Palestyńczycy i izraelscy Arabowie rozpoczęli strajk 

generalny; liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 200 w Gazie i 12 w Izraelu 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57152419
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57152723
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-57154594 

 

 

Na Hiszpańską Ceutę przybywają migranci w rekordowej liczbie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57150051 

 

 

 

Wyspy Galapgos: W wyniku erozji zawalił się Łuk Darwina 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57153267 

 

 

17.V 

Izrael przeprowadził nowe naloty na Gazę - walczące strony wzywa się do 

zawieszenia broni 

https://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-57154594
https://www.bbc.com/news/world-europe-57150051
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57153267
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Zdaniem Izraela celem ataków powietrznych były obiekty Hamasu, ale 

zniszczono również domy i inne budynki 

W poniedziałek Izrael przeprowadził kilkadziesiąt ataków powietrznych na 

strefę Gazy po tym jak palestyńscy bojownicy wystrzelili rakiety na 

południowe miasta w Izraelu 

 

Naloty na Gazę tuż przed świtem należały do największych odkąd rozpoczęły 

się walki tydzień temu. Izrael poinformował, że zniszczył obiekty należące 

do zbrojnej grupy Hamas oraz kilka domów gdzie znajdowali się dowódcy, ale 

zniszczono również główne drogi oraz linie energetyczne. Nie poinformowano 

o liczbie ofiar tuż po atakach. 

Wojsko Izraele poinformowało, że ponad 50 samolotów przeprowadziło 20 

minutowy atak na Gazę krótko przed świtem w poniedziałek  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57138996 

 

 

Konflikt Gaza-Izrael: Domy zniszczone w miastach Sderot i Gaza 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-57138838 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57138996
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-57138838
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Gaza - Izrael: USA ponownie zablokowały rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ 

wzywającą do przerwania walk; w Gazie zginęło pond 200 osób a 10 w Izraelu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-57141238 

 

 

Praca w nadgodzinach zabija 745 000 osób co roku, tak wynika z 

przeprowadzonych badań 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-57139434 

 

 

 

Covid-19: Lockdown jest łagodzony w Anglii, Walii i Szkocji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-57136140 

 

 

 

Australijski krokodyl: Zidentyfikowana czaszka jest fragmentem zwierzęcia, 

które wymarło 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-57139281 

 

 

16.V 

Izrael- Gaza: B Netanyahu mówi, że naloty będą „kontynuowane z pełna mocą" 

https://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-57141238
https://www.bbc.com/news/business-57139434
https://www.bbc.com/news/uk-57136140
https://www.bbc.com/news/world-australia-57139281
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W niedzielę Suzy l. 6 została ocalona z gruzów w Gazie ale pięcioro 

członków jej rodziny zginęło 

Militarna operacja Izraela przeciwko palestyńskim bojownikom Hamasu będzie 

kontynuowana „z pełna mocą" powiedział premier B. Netanyahu 

 

„Będziemy tak długo jak to jest konieczne działać aby przywrócić 

spokój...będzie to trwało" - ostrzegł B. Netanyahu. 

Władze w Gazie poinformowały, że 42 osoby w tym 16 kobiet i 10 dzieci 

zginęło w ostatnim nalocie izraelskim. Całkowita liczba ofiar w Gazie to 

197 osób w tym 58 kobiet i 34 dzieci, 1235 osób zostało rannych jak podaje 

ministerstwo zdrowia kontrolowane przez Hamas. Zdaniem Izraela zginęło 

kilkudziesięciu bojowników. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57131272 

 

 

Wojsko Mjanmy odbiło zbuntowane miasto - Mindat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57134964 

 

 

Nie ma alternatywy dla paszportów szczepionkowych mówi szaf portu 

lotniczego w Dubaju 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57131272
https://www.bbc.com/news/world-asia-57134964
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-57108969 

 

 

Amerykański wysłannik klimatyczny John Kerry został wyśmiany za 

stwierdzenie, że technologie, które jeszcze nie istnieją odegrają ogromna 

rolę w stabilizacji klimatu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-57135506 

 

 

Żurawie: Latające giganty wracają do Irlandii po 300 latach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57074156 

 

 

15.V 

Konflikt pomiędzy Izraelem a Gazą zaostrza się - na miejsce przybył 

amerykański wysłannik 

https://www.bbc.com/news/business-57108969
https://www.bbc.com/news/science-environment-57135506
https://www.bbc.com/news/world-europe-57074156
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Dziecko, które przeżyło izraelski nalot w Strefie Gazy 

 

Amerykański wysłannik przybył do Tel Avivu w celu przeprowadzenia rozmów 

odnośnie deeskalacji konfliktu 

 

Hady Amr weźmie udział w rozmowach z izraelskimi, palestyńskimi władzami 

oraz z przedstawicielami ONZ. W niedzielę w wyniku izraelskiego ostrzału 

obozu dla uchodźców w strefie Gazy zginęło 10 osób, natomiast palestyńska 

rakieta zabiał jedną osobą w Izraelu. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57125479 

 

 

Gaza-Izrael: Od poniedziałku w Gazie zginęło 188 Palestyńczyków, Izrael 

poinformował o 10 ofiarach śmiertelnych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-57099013 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57125479
https://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-57099013
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Brytyjskie siły podczas operacji w Mali przechwycili broń należącą do 

Państwa Islamskiego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-57123896 

 

 

USA - Elise Stefanik: Kongresmenka Republikanów zdobyła stanowisko w Izbie 

Reprezentantów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57121629 

 

 

 

Na Marsie wylądował chiński bezzałogowy statek - Zhurong 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-57122914 

 

 

 

8 maj (sobota) - 14 maj (piątek) 2021 

14.V 

Izrael intensyfikuje swoje ataki w Gazie konflikt trwa piaty dzień 

https://www.bbc.com/news/uk-57123896
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57121629
https://www.bbc.com/news/science-environment-57122914
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Wiele domów w Gazie został zniszczonych 

 

Izrael zitensyfikował swoje ataki na Gazę, Palestyńczycy kontynuują 

wystrzeliwanie pocisków piaty dzień 

Armia Izraela poinformowała, że w piątek użyto sił lądowych ale żołnierze 

nie zeszli na ląd. tymczasem starcia pomiędzy Palestyńczykami i izraelskimi 

siłami bezpieczeństwa rozprzestrzeniły się na okupowany Zachodni Brzeg 

Jordanu. Co najmniej 122 osoby zostały zabite w Gazie i osiem  w Izraelu od 

rozpoczęcia konfliktu w poniedziałek 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57110368 

 

 

Izrael- Gaza Hamas zaatakował oba lotniska Izraela 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1163791/elnar-bainazarov/zavtra-ne-byla-b-voina-pod-udarami-

khamas-okazalis-oba-aeroporta-izrailia 

 

 

Izrael rozpoczyna ofensywę na wielką skalę przeciwko Strefie Gazy 

źródło: El Pais 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57110368
https://iz.ru/1163791/elnar-bainazarov/zavtra-ne-byla-b-voina-pod-udarami-khamas-okazalis-oba-aeroporta-izrailia
https://iz.ru/1163791/elnar-bainazarov/zavtra-ne-byla-b-voina-pod-udarami-khamas-okazalis-oba-aeroporta-izrailia
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https://elpais.com/internacional/2021-05-14/israel-lanza-una-ofensiva-a-

gran-escala-por-tierra-y-aire-contra-gaza.html 

 

 

 

Liban: Koncern energetyczny odpowiedzialny za dostarczenie 1/4 energii 

elektrycznej do kraju wyłączył swoje generatory 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57112611 

 

Covid indyjski wariant wirusa: Druga dawka szczepienia może pomóc z 

opanowaniem wzrostów zakażeń 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-57109660 

 

 

 

13.V 

Konflikt Izrael-Gaza: Po zabiciu bojowników rakiety spadły na Izrael 

https://elpais.com/internacional/2021-05-14/israel-lanza-una-ofensiva-a-gran-escala-por-tierra-y-aire-contra-gaza.html
https://elpais.com/internacional/2021-05-14/israel-lanza-una-ofensiva-a-gran-escala-por-tierra-y-aire-contra-gaza.html
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57112611
https://www.bbc.com/news/uk-57109660
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W środę trwają starcia w mieście Lod 

 

Palestyńscy bojownicy w Gazie wystrzelili kilkadziesiąt rakiet w kierunku 

Izraela po tym jak na skutek izraelskich ataków zginęli główni dowódcy oraz 

zburzono kolejny wieżowiec 

 

Eskalacja, która zaczęła się w poniedziałek doprowadziła do przemocy na 

ulicach pomiedzy Żydami a izraelskimi Arabami. W dwóch incydentach żydowski 

mieszkaniec  miasta Acre został zaatakowany przez Arabów a żydowski tłum 

wyciągnął Palestyńczyka z jego samochodu i pobił go w mieście Bat Yam. W 

Gazie co najmniej 67 osób zostało zabitych a w Izraelu siedem. 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57094737 

 

Ataki na Gazę skutkują większa liczbą ofiar 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-57099013 

 

 

Konflikt Izrael-Gaza: Siła i ograniczenia arsenału zbrojnego Hamasu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57092245 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57094737
https://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-57099013
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57092245


 POLSKI PORTAL  1-31 maj  2021                                                                                                                                                       nr 5 (98)                                                                                                                                                        
42 
 

 

 

 

Immami Ujgurów celem represji ze strony Chin 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56986057 

 

 

 

Amerykańska agencja ds. środowiska opublikowała raport, który powinien się 

był ukazać za kadencji D. Trumpa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57095347 

 

 

12.V 

Izrael-Gaza: Obawa przed wybuchem wojny - przemoc jest coraz większa 

 

Ten budynek został trafiony w wyniku nalotu Izraelczyków 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56986057
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57095347
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wymiana ognia pomiędzy palestyńskimi bojownikami w Strefie Gazy za wojskiem 

izraelskim jest coraz większa, ONZ obawia się wojny „na pełną skalę" 

 

Izrael informuje o ponad 1000 rakietach wystrzelonych przez bojowników 

palestyńskich. Izrael przeprowadził setki nalotów na Gazę niszcząc trzy 

wieżowce oraz zabijając kilku starszych ranga przywódców Hamasu. Od 

poniedziałku co najmniej 65 Palestyńczyków i sześcioro ludzi w Izraelu 

zginęło. W tym 16 Palestyńskich dzieci. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57083595 

 

Izrael - Gaza: Mieszkańcy szukają ochrony przed pociskami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57076399 

 

 

Szef armii francuskiej nalega aby żołnierze, którzy podpisali 

kontrowersyjny list , który ostrzegał przed wojną domową wywołaną przez 

religijny ekstremizm, zrezygnowali 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57081846 

 

 

Katastrofa samolotu Air France: Zarządzono śledztwo w sprawie samolotu, 

który rozbił sie na Atlantyku  w wyniku czego zginęło 228 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57084090 

 

 

Uniwersytety mogą sie liczyć z karą jeśli złamią zasadę wolności słowa 

źródło BBC 

https://www.bbc.com/news/education-57076093 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57083595
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57076399
https://www.bbc.com/news/world-europe-57081846
https://www.bbc.com/news/world-europe-57084090
https://www.bbc.com/news/education-57076093
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11.V 

 

Po zburzeniu wieżowca w Gazie wystrzelono rakiety na miasto Tel Aviv 

Syreny ostrzegające przed nalotem nieustanie są słyszane w południowej 

części Izraela 

 

Palestyńscy bojownicy informują o wystrzeleniu 130 rakiet na izraelskie 

miasto Tel Aviv po tym jak w wyniku nalotu Izraela runął wieżowiec 

 

13 - piętrowy budynek został zaatakowany 1,5 godziny po tym jak ostrzeżono 

i ewkuowano jego mieszkańców podaj agencja Reuters. Wojska Izraela mówi, że 

atakuje cele militarne w Gazie w odpowiedzi za poprzednia ataki rakietowe. 

Co najmniej 31 ludzi zginęło w największych starciach od lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57066275 

 

 

Strzelanie w szkole - ponad dziesięć zmarłych, w rosyjskim Kazaniu doszło 

do ataku 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57066275
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źródło: Der Spiegel 

https://www.spiegel.de/panorama/justiz/kasan-in-russland-schuesse-in-

schule-mehrere-tote-a-dfa9617c-b124-4cb7-8cf3-03ab55f7c1c2 

https://iz.ru/1162247/2021-05-11/putin-vyrazil-soboleznovaniia-blizkim-

pogibshikh-pri-strelbe-v-kazani 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57069589 

 

 

Mjanma: Dziennikarze, którzy uciekli przed przewrotem mogą być deportowani 

z Tajlandii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-57067130 

 

  

CHINY : Według danych następuje najmniejszy wzrost populacji kraju od kilku 

dekad 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57067180 

 

 

 

Mroczna turystyka za czasów generała Franco 

źródło: El Pais 

https://elpais.com/cultura/2021-05-11/el-siniestro-turismo-de-guerra-de-

franco.html 

  

 

 

Samoczynnie odnowiła się powierzchnia lasów  wielkości Francji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-57065612 

 

https://www.spiegel.de/panorama/justiz/kasan-in-russland-schuesse-in-schule-mehrere-tote-a-dfa9617c-b124-4cb7-8cf3-03ab55f7c1c2
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/kasan-in-russland-schuesse-in-schule-mehrere-tote-a-dfa9617c-b124-4cb7-8cf3-03ab55f7c1c2
https://iz.ru/1162247/2021-05-11/putin-vyrazil-soboleznovaniia-blizkim-pogibshikh-pri-strelbe-v-kazani
https://iz.ru/1162247/2021-05-11/putin-vyrazil-soboleznovaniia-blizkim-pogibshikh-pri-strelbe-v-kazani
https://www.bbc.com/news/world-europe-57069589
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-57067130
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57067180
https://elpais.com/cultura/2021-05-11/el-siniestro-turismo-de-guerra-de-franco.html
https://elpais.com/cultura/2021-05-11/el-siniestro-turismo-de-guerra-de-franco.html
https://www.bbc.com/news/science-environment-57065612
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10.V 

Przemoc w Jerozolimie: Samoloty zbombardowały Strefę Gazy po tym jak na 

terytorium Izraela wystrzelono rakiety 

 

Izraelska armia przeprowadziła naloty w Strefie Gazy 

 

Izrael ostrzelał cele militarne w strefie Gazy po tym jak na terytorium 

Jerozolimy wystrzelono rakiet 

 

Minister zdrowia Hamasu w Palestynie poinformował, że w nalotach zginęło 20 

osób w tym dzieci. W Jerozolimie ewakuowano parlament i odezwały sie syreny 

ostrzegające przed atakiem 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57053074 

 

 

 

USA: Hackerzy, którzy zaatakowali amerykański rurociąg  „nie mili  w 

zamyśle stwarzać problemów" 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57053074
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-57050690 

 

 

Francuscy żołnierze ostrzegają w liście przed wojna domową 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57055154 

 

 

 

Lampedusa: Na włoską wyspę przybyło ponad 1000 migrantów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57049130 

 

 

 

Etiopscy żołnierze z kontyngentu ONZ staraja się o azyl w Sudanie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57055014 

 

 

Chiny zapowiedziały, że na szczycie Mont Everest wytyczą „linię 

rozdzielającą" aby ochronić wspinaczy którzy wchodzą na szczyt ze strony 

Nepalu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57053982 

 

 

9.V 

Jerozolima: Wiele osób rannych po drugiej nocy starć 

https://www.bbc.com/news/business-57050690
https://www.bbc.com/news/world-europe-57055154
https://www.bbc.com/news/world-europe-57049130
https://www.bbc.com/news/world-africa-57055014
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57053982
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Świątynia Al Haram Al Sharif/ Temple Mount 

 

Pomiędzy Palestyńczykami a Izraelitami doszło w sobotę do starć w wyniku, 

których kilkadziesiąt osób zostało rannych 

 

Protestujący rzucali kamieniami w policję przy Damascus Gate na Starym 

Mieście, na co policja odpowiedziała granatami ogłuszającymi, kulami 

gumowymi oraz armatką wodną. Palestyńskie służby medyczne poinformowały o 

90-ciu osobach rannych. Policja izraelska poinformowała, ze co najmniej 

jedna osoba została ranna. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57044000 

 

 

Atak w Kabulu: Rodzice chowają dzieci, które zginęły podczas wybuchu, który 

spowodował śmierć kilkudziesięciu osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57046527 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57044000
https://www.bbc.com/news/world-asia-57046527
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Szczątki chińskiej rakiety wpadły do Oceanu Indyjskiego - poinformowały 

media 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-57045058 

 

 

 

Mucormycosis: „Czarny grzyb" okalecza pacjentów, którzy maja Covid w 

Indiach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-57027829 

 

 

8.V 

Meczet Al-Aqsa: Kilkadziesiąt osób zostało rannych na skutek starć w 

Jerozolimie 

Izraelska policja na miejscu, które jest czczone zarówno przez muzułmanów 

jak i żydów 

 

https://www.bbc.com/news/science-environment-57045058
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-57027829
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Co najmniej 163 Palestyńczyków i sześcioro Izraelitów zostało rannych 

podczas starć w Jerozolimie, informują służby medyczne Palestyny oraz 

policja Izraela 

 

Większość odniosło rany koło meczetu Al-Aqsa  gdzie policja użyła gumowych 

kul oraz granatów ogłuszających podczas gdy Palestyńczycy rzucali 

kamieniami i butelkami. 

Do wzrostu napięcia doszło na skutek potencjalnego wysiedlenia 

Palestyńczyków z terenu zajętego przez żydowskich osadników 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57034237 

 

Atak w Kabulu: Wyniku wybuchu w pobliżu szkoły zginęło ponad 50 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57040713 

 

 

Covid: E. Macron wzywa USA do zniesienia zakazu na eksport szczepionek 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57039362 

 

 

Katastrofa metra w Meksyku: Setki ludzi protestują na miejscu wydarzenia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57036597 

 

 

RPA: Książę Misuzulu został wskazany jako następny władca plemienia Zulu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57035157 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57034237
https://www.bbc.com/news/world-asia-57040713
https://www.bbc.com/news/world-europe-57039362
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57036597
https://www.bbc.com/news/world-africa-57035157
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1 maj (sobota) - 7 maj (piątek) 2021 

7.V 

Wielki fragment chińskiej rakiety spadnie na Ziemię 

Rakieta miała wynieśc na orbitę część chińskiej stacji kosmicznej na orbitę 

 

Szczątki z chińskiej rakiety maja spaść na Ziemię w tym tygodniu 

Główny segment - pierwszy moduł ze stacji kosmicznej miał zostać wyniesiony 

prze rakietę  Long March-5b. 18 tonowy obiekt jest jednym z największych od 

dekad, który opadnie przechodząc przez atmosferę. Stany Zjednoczone we 

wtorek poinformowały, że będą śledzić trajektorię opadającego obiektu ale 

nie zamierza go zestrzelić 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-57013540 

 

„Oni mają broń my mamy ludzi” - Wewnątrz Wiosennej Rewolucji w Mjanmie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-57016528 

 

https://www.bbc.com/news/science-environment-57013540
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-57016528
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Przemoc w Brazylii: Policja z Rio De Janeiro oskarżona prze mieszkańców o 

napad 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57000382 

 

 

 

 

Loteria z  Wielkim Kanionie w tle  gdzie nagrodą ma być możliwość zabicia 

bizona zebrała 45 000 uczestników 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57017028 

 

 

 

Królowa plemienia Zuli Mantfombi Dlamini została pochowana -trwa spór o 

sukcesję 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-57001682 

 

 

6.V 

Antony Blinken: Stany Zjednoczone mówią Rosji aby zaprzestała wykonywania  

„nieodpowiedzialnych i agresywnych kroków" 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57000382
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57017028
https://www.bbc.com/news/world-africa-57001682


 POLSKI PORTAL  1-31 maj  2021                                                                                                                                                       nr 5 (98)                                                                                                                                                        
53 
 

Amerykański polityk skomentował sytuację podczas spotkania z ukraińskim 

prezydentem w czwartek w Kijowie 

Antony Blinken skomentował obecną sytuację w czasie podróży do Kijowa w 

czwartek gdzie spotkał się z władzami Ukrainy. Przemawiając w obecności 

prezydenta Volodymyra Zelenskyego powiedział, że Stany Zjednoczone chcą 

wzmocnienia współpracy na płaszczyźnie bezpieczeństwa oraz wzajemnej pomocy 

pomiędzy obydwoma krajami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57002792 

 

W Narodowej Republice Ługańskiej skrytykowano wizytę A. Blinkena w Kijowie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1160917/2021-05-06/v-lnr-nazvali-raskritikovali-vizit-

blinkena-v-kiev 

 

Jersey officials hold talks with French fishermen over rights dispute 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-57003069 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57002792
https://iz.ru/1160917/2021-05-06/v-lnr-nazvali-raskritikovali-vizit-blinkena-v-kiev
https://iz.ru/1160917/2021-05-06/v-lnr-nazvali-raskritikovali-vizit-blinkena-v-kiev
https://www.bbc.com/news/uk-57003069
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Stany Zjednoczone wspierają zniesienie patentu na szczepionkę przeciwko 

koronawirusowi dla powszechnego użytku 

źródło: EL Pais 

https://elpais.com/sociedad/2021-05-05/ee-uu-apoya-liberar-las-patentes-de-

las-vacunas-contra-el-coronavirus-para-hacer-universal-su-uso.html 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57004302 

  

Urzędnicy z Jersey prowadzą rozmowy z francuskimi rybakami w sprawie 

połowów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-57003069 

 

 

Zieloni naciskają na podwojenie budżetu na ochronę klimatu 

źródło: Der Spiegel 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/gruene-draengen-auf-verdopplung-

des-klimaschutzetats-a-926460ed-165e-4b98-82cd-25e9440d1ad2 

 

 

 

Prototyp statku: SpaceX z powodzeniem wylądował po krótkim locie  

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/science-environment-57004604 

 

 

5.V 

Zabójca George'a Floyda Dereck Chauvin prosi o nowy proces sądowy 

 

https://elpais.com/sociedad/2021-05-05/ee-uu-apoya-liberar-las-patentes-de-las-vacunas-contra-el-coronavirus-para-hacer-universal-su-uso.html
https://elpais.com/sociedad/2021-05-05/ee-uu-apoya-liberar-las-patentes-de-las-vacunas-contra-el-coronavirus-para-hacer-universal-su-uso.html
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57004302
https://www.bbc.com/news/uk-57003069
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/gruene-draengen-auf-verdopplung-des-klimaschutzetats-a-926460ed-165e-4b98-82cd-25e9440d1ad2
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/gruene-draengen-auf-verdopplung-des-klimaschutzetats-a-926460ed-165e-4b98-82cd-25e9440d1ad2
https://www.bbc.com/news/science-environment-57004604
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G. Floyd zginał po tym jak D. Chauvin klęczał na jego szyi przez dziwięć 

minut 

 

Były białoskóry policjant z Minneapolis, który  został uznany za winnego 

morderstwa czarnoskórego George'a Floyda chce nowego procesu 

 

Obrońcy Derek Chauvina złożyli apelację dopatrując się błędów o obu sędziów 

oraz ławy przysięgłych. D. Chauvin, który został nagrany na filmie wideo 

jak klęczy na szyi G. Floyda przez ponad 9 minut został uznany za winnego 

morderstwa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56989757 

 

 

Izrael: Rywal B. Netanyahu -  Yair Lapid został poproszony o sformowanie 

nowego rządu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56989751 

 

 

 

Dlaczego protesty w Kolumbii wciąż się odbywają ? 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56989757
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56989751
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56986821 

 

 

Isabel  Ayouso wygrywa w Madrycie w wyborach lokalnych. Partia PP zdobyła 

więcej mandatów niż cała lewica 

źródło El Pais 

https://elpais.com/espana/elecciones-madrid/2021-05-04/ayuso-arrasa-en-

madrid.html 

  

 

 

Białorusini pozywają dyktatora A. Lukaszenkę 

źródło: Der Spiegel 

https://www.spiegel.de/ausland/belarus-belarussen-zeigen-diktator-

alexander-lukaschenko-an-a-3958c7e5-f604-4d56-a795-a2410ff2f9a3 

 

Szczepionka przeciwko Covid: J. Biden planuje rozszerzyć szczepienia 

pracziwko dorosłym i dzieciom 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56988381 

 

 

ROSJA: Centrum, „Wektor" rozpoczęło kliniczne badania nad kolejną 

szczepionką 

źródło: IZ  

https://iz.ru/1160675/2021-05-05/tcentr-vektor-nachal-klinicheskie-

ispytaniia-trekhkratnoi-vaktcinatcii-epivakkoronoi 

 

 

Rafa koralowa u wybrzeży Indonezji została częściowo odbudowana w czasie 

trwania rozległego projektu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56986821
https://elpais.com/espana/elecciones-madrid/2021-05-04/ayuso-arrasa-en-madrid.html
https://elpais.com/espana/elecciones-madrid/2021-05-04/ayuso-arrasa-en-madrid.html
https://www.spiegel.de/ausland/belarus-belarussen-zeigen-diktator-alexander-lukaschenko-an-a-3958c7e5-f604-4d56-a795-a2410ff2f9a3
https://www.spiegel.de/ausland/belarus-belarussen-zeigen-diktator-alexander-lukaschenko-an-a-3958c7e5-f604-4d56-a795-a2410ff2f9a3
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56988381
https://iz.ru/1160675/2021-05-05/tcentr-vektor-nachal-klinicheskie-ispytaniia-trekhkratnoi-vaktcinatcii-epivakkoronoi
https://iz.ru/1160675/2021-05-05/tcentr-vektor-nachal-klinicheskie-ispytaniia-trekhkratnoi-vaktcinatcii-epivakkoronoi
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https://www.bbc.com/news/av/science-environment-56985594 

 

4.V 

MEKSYK: Estakada po której jeździ metro zawaliła się powodując śmierć 23 

osób 

Do wydarzenia doszło w poniedziałek w nocy lokalnego czasu 

Estakada metra zawaliła się w czasie gdy nad nią przejeżdżał pociąg, w 

wyniku czego zginęło 23 osoby w tym dzieci poinformował burmistrz 

 

W wyniku wypadku widziano wagony pociągu zwisające pod budynkiem nad 

ruchliwą ulicą/ Co najmniej 79 osób zostało rannych a stan siedmiu określa 

się jako poważny. Jedna osób uwięziona w samochodzie pod wrakiem została 

uratowana 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56977129 

 

 

 

USA: Joe Biden reaktywował obóz dla uchodźców co spotkało się z krytyką ze 

strony jego własnej partii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/science-environment-56985594
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56977129
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https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56975402 

 

 

 

Covid w Indiach: Opozycja nawołuje do wprowadzenia pełnego lockdownu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56976214 

 

 

 

Starszy szwajcarski dyplomata w Iranie „zmarł na skutek upadku z dużej 

wysokości" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56979530 

 

 

 

Amerykanie wahają się przed przyjęciem szczepionki przeciwko Covid 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-56929695 

 

 

3. V 

Hillary Clinton ostrzega przed „poważnymi konsekwencjami” w związku z 

wycofaniem amerykańskich żołnierzy z Afganistanu 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56975402
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56976214
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56979530
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-56929695
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Hillary Clinton powiedziała, że wycofanie amerykańskich żołnierzy z 

Afganistanu może doprowadzić do „odrodzenia się aktywności ugrupowań 

terrorystycznych" 

 

Była amerykańska Sekretarz Stanu Hillary Clinton ostrzegła przed „poważnymi 

konsekwencjami" związanymi z decyzją podjeta przez prezydenta Joe Bidena o 

wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Afganistanu 

 

H. Clinton powiedziała stacji CNN, że istnieje ryzyko, że Talibowie - 

Islamska grupa obalona w 2001 w wyniku inwazji wojsk na których czele stały 

Stany Zjednoczone może przejąć kontrole nad krajem. Stany Zjednoczone 

planują wycofać żołnierzy do 11 września 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56966473 

 

 

UE ujawnia plany aby przywrócić ruch turystyczny 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56970398 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56966473
https://www.bbc.com/news/world-europe-56970398
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Protesty w Kolumbii w związku z nałożeniem nowych podatków: Zginęło co 

najmniej 17 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56970028 

 

 

 

 

Księżniczka Thembi z plemienia Zulu w RPA: Ludzie myślą, że jesteśmy 

mordercami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56970599 

 

 

 

 

Covid: Niemiecki Oktoberfest odwołany po raz drugi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56970403 

 

 

2. V 

Kirgistan - Tadżykistan: Obraz zniszczenia po tym jak doszło do starć i 

ostrzelania na wspólnej granicy 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56970028
https://www.bbc.com/news/world-africa-56970599
https://www.bbc.com/news/world-europe-56970403
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Około 78 domów w regionie zostało zniszczonych przez ogień 

Liczba ofiar śmiertelnych ostatnich starć na kwestionowanej granicy 

pomiędzy Tadżykistanem a Kirgistanem wzrosła do 46, setki ludzi zostało 

rannych a kilkadziesiąt domów uległo zniszczeniu, informuję władze 

 

Spośród zabitych, 34 ofiary są po stronie Kirgistanu a 12 po stronie 

Tadżykistanu. Ponad 100 obiektów w tym szkoły, sklepy, graniczne punkty 

kontrolne oraz posterunek policji  zostały spalone albo splądrowane podczas 

największych walk w tym rejonie od lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56963998 

 

 

IZRAEL: Dzień żałoby po tym jak kilkadziesiąt osób zginęło podczas 

festiwalu żydowskiego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56961945 

 

 

 

USA: Mitt Romney został wygwizdany w stanie Utah podczas konwencji 

Republikanów 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56963998
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56961945
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56963053 

 

 

 

Coronawirus w Indiach: Nowy rekord zgonów w kraju 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56961940 

 

 

 

Misja SpaceX: Czterech astronautów wróciło na Ziemię z Międzynarodowej 

Stacji Kosmicznej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-56962932 

 

 

Mecz drużyn Manchester United kontra Liverpool został przełożony po 

protestach kibiców 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/sport/football/56960091 

 

 

1. V 

Stany Zjednoczone i NATO formalnie zaczyna wycofywać oddziały z Afganistanu 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56963053
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56961940
https://www.bbc.com/news/av/world-56962932
https://www.bbc.com/sport/football/56960091
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Pełne wycofanie nastąpi do 11 września 

 

Stany Zjednoczone rozpoczęły formalnie wycofywać oddziały z Afganistanu 

rozpoczynając koniec tego co określił prezydent Joe Biden jako „wiecznej 

wojny" 

 

USA i NATO utrzymywało swoje oddziały w Afganistanie przez prawie 20 lat. 

Ale wycofanie wojsk, które potrwa do 11 września odbywa sie pośród 

wzmagającej się przemocy kiedy  afgańskie siły bezpieczeństwa są w ciągłej 

gotowości. Talibowie ostrzegli, że już nie są dłużej zobowiązane 

porozumieniem, aby nie atakować żołnierzy z sił międzynarodowych   

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56955702 

 

Izrael opłakuje ofiary festiwalu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56955396 

 

 

Burza w Yangtze: Gwałtowny wiatr doprowadził do śmierci 11 osób w Nantong w 

Chinach 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56955702
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56955396
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https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56954716 

 

 

Covid: Australijczycy mogą sie liczyć z karami więzienia jeśli powrócą z 

Indii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-56953052 

 

 

 

Francja Algieria: Odpady radioaktywne powstałe w wyniku testów nuklearnych 

przeprowadzanych przez Francję na pustyni swojej byłej kolonii wciąż 

zatruwają relacje pomiędzy dwoma krajami 60 lat później 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56799670 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56954716
https://www.bbc.com/news/world-australia-56953052
https://www.bbc.com/news/world-africa-56799670

