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W numerze: 

63    B. Netanyahu oskarża Iran o detonację ładunku na statku   

60    Wojna w Syrii: Dziesiątki tysięcy zatrzymanych cywili   

55    Trzęsienie ziemi na Nowej Zelandii 

54    Wizyta papieża Franciszka w Iraku 

51    Białoruś rozpocznie produkcję szczepionki Sputnik V 

45    Koronawirus we Francji: W kraju nie będą zabiegi 

      nie związane z Covidem 

45    Chiny i Rosja zbudują stację kosmiczną na Księżycu 

43    Przewrót w Mjanmie: „Mówiona nam aby strzelać do    

      protestujących" mówi policjant, któremu udało się zbiec 

39    Covid-19: Włochy zamkną sklepy i szkoły w  

      związku z pandemią koronawirusa 

33    Mjanma rozszerza stan wojenny po najkrwawszym dniu od  

      czasu przewrotu   

32    W Holandii odbywają się wybory 

25    ISLANDIA: W pobliżu Reykjaviku doszło do wybuchu wulkanu 
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24    Polityczna gra R. Erdogana kosztem kobiet 

21    Powodzie w Australii: Ewakuowano tysiące osób  

18    USA: Strzelanina w Boulder: Napastnik zastrzelił 10  

15    Przewrót w Mjanmie: 7-letnia dziewczynka została zastrzelona  

13    Korea Północna wystrzeliła dwa pociski balistyczne 

13    Podczas zderzenia pociągów w Egipcie zginęło ponad 30 ludzi 

10    Najkrwawszy dzień w Mjanmie, kiedy zginęło 89 osób 

 

29 marzec (poniedziałek) - 31 marzec (środa) 2021 

31.III 

Przewrót w Mjanmie: Ponad 40 dzieci zostało zabitych prze wojsko informują 

ugrupowania zajmujące się przestrzeganiem praw człowieka 

 

 

Protestujący przeprowadzili "cichy strajk" w Yangon po tym jak zastrzelono 

7-letnią dziewczynkę w Mandalay 
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Co najmniej 43 dzieci zostało zabitych przez wojsko w Mjanmie od przewrotu 

w lutym, jak podaja organizacja Save the Children (ratujmy dzieci) 

 

Zdaniem organizacji w tym azjatyckim kraju „panuje koszmarna sytuacja" 

gdzie najmłodszą ofiarą jest sześcioletnie dziecko 

Zdaniem grupy monitorującej liczba wszystkich ofiar sięgnęła 536 

źródło: BBC 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56600292 

 

 

 

Pogrzeb Bobby Storey: Partia Sinn Féin oskarżona o arogancję 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-56594904 

 

 

30.III 

Manipur: Indie cofają nakaz zawracania uchodźców z Mjanmy 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56600292
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-56594904
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Burmese uciekła z kraju po przewrocie 1 lutego 

 

Indyjski stan Manipur znajdujący się przy granicy wycofał się z nakazu 

zgodnie z którym urzędnicy mieli „delikatnie zawracać" uchodźców 

przybywających z Mjanmy 

 

Minister spraw wewnętrznych Indii uznał, że instrukcje byłe „błędne" 

Poprzedni nakaz został wydany po tym kiedy uchodźcy zaczęli przybywać po 

przewrocie w Mjanmie w ubiegłym miesiącu. Protestujący przeciwko 

przewrotowi w Mjanmie spotkali się z coraz większą przemocą - szacuje się, 

że wojsko zabiło ponad 500 osób od 1 lutego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56573888 

 

 

 

Hong Kong: Chiny ograniczają parlament do „patriotów" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56560829 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56573888
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56560829
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Kanał Sueski: Statki zaczęły płynąć przez odblokowany kanał 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56574334 

 

 

 

 

ROSJA: M. Zakharova skomentowała planu Austrii w związku z zakupem 

szczepionek Sputnik V 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1144259/2021-03-30/zakharova-prokommentirovala-plany-avstrii-

po-zakupke-sputnika-v 

  

 

 

Berlin wstrzymuje szczepienia preparatem AstraZeneca u osób poniżej 60 roku 

życia 

źródło: AZ 

https://www.allgemeine-zeitung.de/panorama/aus-aller-welt/berlin-stoppt-

astrazeneca-impfungen-bei-menschen-unter-60_23429799 

 

 

Wiśnie zakwitły w Japonii najwcześniej od 812 roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56574142 

 

 

29.III 

MOZAMBIK: Kilkadziesiąt osób zginęło po ataku bojowników na Palmę 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56574334
https://iz.ru/1144259/2021-03-30/zakharova-prokommentirovala-plany-avstrii-po-zakupke-sputnika-v
https://iz.ru/1144259/2021-03-30/zakharova-prokommentirovala-plany-avstrii-po-zakupke-sputnika-v
https://www.allgemeine-zeitung.de/panorama/aus-aller-welt/berlin-stoppt-astrazeneca-impfungen-bei-menschen-unter-60_23429799
https://www.allgemeine-zeitung.de/panorama/aus-aller-welt/berlin-stoppt-astrazeneca-impfungen-bei-menschen-unter-60_23429799
https://www.bbc.com/news/world-asia-56574142
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Bojownicy walczą z mozambicka armią niedaleko Palmy od kilku dni 

 

Kilkadziesiąt osób zginęło  w wyniku ataku islamskich bojowników na miasto 

w północnym Mozambiku 

 

Setki bojowników szturmowały miasto Palmę w środę, ich celem były sklepy, 

banki oraz koszary wojskowe. Siedem osób zostało zabitych próbując uciec z 

oblężonego hotelu powiedział Omar Saranga rzecznik  z departamentu obrony 

Mozmabiku. Bojownicy powiązani z Państwem Islamskim  stoją za konfliktem w 

regionie gdzie muzułmanie są w większości  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56557623 

 

 

 

 

Kanał Sueski: Kontenerowiec Ever Given został przesunięty z brzegu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56559904 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56557623
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56559904
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Prezydent Egiptu zapowiedział zakończenie operacji odblokowania Kanału 

Sueskiego 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1143644/2021-03-29/rossiianku-prigovorili-k-12-godam-kolonii-

po-delu-o-gosizmene-v-polzu-ukrainy 

 

 

 

Preparat Mediator: Francuska firma farmaceutyczna została ukarana w związku 

z wystąpieniem zgonów u osób przyjmujących  specyfik przeciwko otyłości 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56562909 

 

 

 

Proces o śmierć George'a Floyda: były policjant w sądzie 

źródło: AZ 

https://www.allgemeine-zeitung.de/panorama/aus-aller-welt/prozess-um-tod-

von-george-floyd-ex-polizist-vor-gericht_23421703 

 

 

 

Rosjanka skazana na 12 lat kolonii karnej za szpiegostwo na rzecz Ukrainy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1143646/2021-03-29/v-egipte-zavershilas-operatciia-po-

razblokirovke-suetckogo-kanala 

 

 

 

Żółwie z Wysp Galapagos: 185 małych żółwi odebrano przemytnikom 

źródło: BBC 

https://iz.ru/1143644/2021-03-29/rossiianku-prigovorili-k-12-godam-kolonii-po-delu-o-gosizmene-v-polzu-ukrainy
https://iz.ru/1143644/2021-03-29/rossiianku-prigovorili-k-12-godam-kolonii-po-delu-o-gosizmene-v-polzu-ukrainy
https://www.bbc.com/news/world-europe-56562909
https://www.allgemeine-zeitung.de/panorama/aus-aller-welt/prozess-um-tod-von-george-floyd-ex-polizist-vor-gericht_23421703
https://www.allgemeine-zeitung.de/panorama/aus-aller-welt/prozess-um-tod-von-george-floyd-ex-polizist-vor-gericht_23421703
https://iz.ru/1143646/2021-03-29/v-egipte-zavershilas-operatciia-po-razblokirovke-suetckogo-kanala
https://iz.ru/1143646/2021-03-29/v-egipte-zavershilas-operatciia-po-razblokirovke-suetckogo-kanala
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https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56564326 

 

 

 

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

28.III 

Przewrót w Mjanmie: Generałowie świętują gdy tymczasem trwa masakra 

ludności cywilnej 

Żałobnicy podczas pogrzebu w niedzielę uczestnika protestów Kyaw Win Maung 

 

Zabicie ponad 100 protestujących przeciwko przewrotowi wywołało oburzenie 

na świecie przy potępieniu działań armii 

 

Stany Zjednoczone oskarżyły w niedzielę siły bezpieczeństwa o „wprowadzenie 

rządów terroru" w najkrwawszym dniu od przewrotu. Przywódca przewrotu Min 

Aung Hlaing oraz jego generałowie świętują dzień Sił Zbrojnych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56547381 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56564326
https://www.bbc.com/news/world-asia-56547381
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USA zadeklarowały gotowość do podjęcia działań z powodu „wrogich działań " 

Rosji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1143438/2021-03-28/v-ssha-zaiavili-o-gotovnosti-priniat-mery-

iz-za-vrazhdebnykh-deistvii-rossii 

 

 

Jak konflikt w Jemenie zmienił się w wojnę na kilku frontach 

źródło: Der Spiegel 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/jemen-wie-der-konflikt-zum-

vielfrontenkrieg-wurde-a-a58834db-74e1-4bd9-b989-3382929e0193 

 

Covid-19 Irlandia: Odnaleziono dwie osoby po tym kiedy ludzie uciekli z 

kwarantanny w hotelu w Dublinie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56554301 

 

 

 

Kanał Sueski: Trwają wysiłki zmierzające do przesunięcia kontenerowca 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56547383 

 

 

 

 

27.III 

Przewrót w Mjanmie: Kilkadziesiąt osób zabitych po tym jak policja 

otworzyła ogień do protestujących 

https://iz.ru/1143438/2021-03-28/v-ssha-zaiavili-o-gotovnosti-priniat-mery-iz-za-vrazhdebnykh-deistvii-rossii
https://iz.ru/1143438/2021-03-28/v-ssha-zaiavili-o-gotovnosti-priniat-mery-iz-za-vrazhdebnykh-deistvii-rossii
https://www.spiegel.de/politik/ausland/jemen-wie-der-konflikt-zum-vielfrontenkrieg-wurde-a-a58834db-74e1-4bd9-b989-3382929e0193
https://www.spiegel.de/politik/ausland/jemen-wie-der-konflikt-zum-vielfrontenkrieg-wurde-a-a58834db-74e1-4bd9-b989-3382929e0193
https://www.bbc.com/news/world-europe-56554301
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56547383


 POLSKI PORTAL  1-31 marzec  2021                                                                                                                                                    nr 3 (96)                                                                                                                                                        
10 
 

W Jangon utworzono barykady z opon 

Kilkadziesiąt osób zostało zabitych prze siły bezpieczeństwa w Mjanmie, w 

ciągu najkrwawszego dnia od przejęcia władzy przez armię 

Ponad 90 osób zabitych w tym dzieci zostały potwierdzone przez Assistance 

Association for Political Prisoners (AAPP). „Oni zabijają nas jak ptaki 

albo kurczaki, nawet w domach" powiedział rezydent Thu Ya Zaw agencji 

Reuters w mieście Myingyan. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56546920 

 

Najkrwawszy dzień w Mjanmie, kiedy zginęło co najmniej 89 osób 

źródło: Der Spiegel 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/fast-90-tote-bislang-blutigster-tag-

seit-beginn-der-proteste-in-myanmar-a-78535561-5c58-425c-b588-e18ba4530c47 

 

 

Powstanie w Mozambiku: Islamscy bojownicy zastawili zasadzkę „na 

pracowników uciekających z hotelu" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56550359 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56546920
https://www.spiegel.de/politik/ausland/fast-90-tote-bislang-blutigster-tag-seit-beginn-der-proteste-in-myanmar-a-78535561-5c58-425c-b588-e18ba4530c47
https://www.spiegel.de/politik/ausland/fast-90-tote-bislang-blutigster-tag-seit-beginn-der-proteste-in-myanmar-a-78535561-5c58-425c-b588-e18ba4530c47
https://www.bbc.com/news/world-africa-56550359
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Kanał Sueski: Nowa próba przesunięcia kontenerowca blokującego drogę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56550350 

 

 

Facebook zawiesił stronę prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro po tym jak 

poinformował on, ze Covid można leczyć przy pomocy zioła 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56551350 

 

 

W. Zelensky zagroził „sądem Bożym" za dyskredytowanie szczepionki przeciwko 

COVID-19 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1143255/2021-03-27/zelenskii-prigrozil-sudom-bozhim-za-

diskreditatciiu-vaktciny-ot-covid-19 

 

 

26. III 

Francja był „ślepa" na ludobójstwa w Ruandzie, czytamy w raporcie 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56550350
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56551350
https://iz.ru/1143255/2021-03-27/zelenskii-prigrozil-sudom-bozhim-za-diskreditatciiu-vaktciny-ot-covid-19
https://iz.ru/1143255/2021-03-27/zelenskii-prigrozil-sudom-bozhim-za-diskreditatciiu-vaktciny-ot-covid-19
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Czerwiec 1994 roku: Francuscy żołnierze mijają w patrolu milicję Hutu 

Francja ponosi „pełną i przytłaczającą odpowiedzialność” za ludobójstwo w 

Ruandzie w 1994 roku, głosi raport francuskich historyków ale nie znaleźli 

w nim dowodów na współudział 

 

Przedstawiciel komisji zaprezentował raport prezydentowi Francji E. 

Macronowi. Według dokumentu Francja była „ślepa" na przygotowania 

ludobójstwa. Co najmniej 800 000 ludzi zginęło kiedy ekstremiści Hutu 

zmasakrowali mniejszość etniczną Tutsi oraz umiarkowanych Hutu. Historycy 

badali oficjalne dokumenty francuskie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56536659 

 

 

TURCJA: Kobiety wyszły na ulice w związku z wycofaniem się kraju z 

konwencji Stambulskiej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56516462 

 

Abiy Ahmed: Erytrea „wycofa" oddziały z Etiopii w konflikcie w Tigray 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56536360 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56536659
https://www.bbc.com/news/world-europe-56516462
https://www.bbc.com/news/world-africa-56536360
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Podczas zderzenia pociągów w Egipcie zginęło ponad 30 ludzi 

źródło: IZ, Der Spiegel 

https://iz.ru/1142740/2021-03-26/pri-stolknovenii-poezdov-v-egipte-pogibli-

bolee-30-chelovek 

https://www.spiegel.de/panorama/aegypten-mindestens-33-tote-nach-

zugunglueck-a-23aebd8a-1488-45cd-906e-4ee02d52197c 

 

 

 

Blokada Kanału sueskiego powoduje straty w wysokości 9,6 miliarda dolarów 

dziennie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-56533250 

 

 

Koronawirus: UE wycofa się z zakazu eksportu szczepionki 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56529868 

 

25. III 

Korea Północna wystrzeliła dwa pociski balistyczne 

https://iz.ru/1142740/2021-03-26/pri-stolknovenii-poezdov-v-egipte-pogibli-bolee-30-chelovek
https://iz.ru/1142740/2021-03-26/pri-stolknovenii-poezdov-v-egipte-pogibli-bolee-30-chelovek
https://www.spiegel.de/panorama/aegypten-mindestens-33-tote-nach-zugunglueck-a-23aebd8a-1488-45cd-906e-4ee02d52197c
https://www.spiegel.de/panorama/aegypten-mindestens-33-tote-nach-zugunglueck-a-23aebd8a-1488-45cd-906e-4ee02d52197c
https://www.bbc.com/news/business-56533250
https://www.bbc.com/news/world-europe-56529868
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Powrót do testowani pocisków prze przywódcę Korei Północnej zwróciło uwagę 

Białego Domu 

 

Korea Północna wystrzeliła dwa pociski balistyczne w kierunku morza na 

wschód poinformowały Stany Zjednoczone i Japonia, to pierwszy test odkąd J. 

Biden został prezydentem USA 

 

Pyongyang ma zakaz testowania pocisków balistycznych zgodnie z rezolucją 

Rady Bezpieczeństwa ONZ. Japonia oraz Korea Południowa, które określają 

akwen jako Morze Japońskie i Morze Wschodnie potępiły przeprowadzenie testu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56518998 

 

 

 

Opozycja na Ukrainie nazwała rewizje SBU próbą zastraszania 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1142249/2021-03-25/oppozitciia-na-ukraine-nazvala-obyski-sbu-

popytkoi-zapugivaniia 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56518998
https://iz.ru/1142249/2021-03-25/oppozitciia-na-ukraine-nazvala-obyski-sbu-popytkoi-zapugivaniia
https://iz.ru/1142249/2021-03-25/oppozitciia-na-ukraine-nazvala-obyski-sbu-popytkoi-zapugivaniia
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Koronawirus: W Portugali wprowadzono zakaz podróży w ciągu całej Wielkanocy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/uk-56521056 

 

 

 

Koronawirus: UE zachęca do jedności podczas spotkania liderów poświęconego 

szczepieniom 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56521318 

 

 

 

Szczepionka przeciwko Covid: AstraZeneca podaje aktualne dane na temat 

skuteczności preparatu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56521166 

 

 

 

 

NIEMCY: Nakaz aresztowania oskarżonego w skandalu związanym z uzyskaniem 

prowizji ze sprzedanych masek 

źródło: Spiegel  

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/maskenaffaere-haftbefehl-gegen-

einen-beschuldigten-in-maskenaffaere-erlassen-a-c54f1e9b-3ff5-4124-850b-

a1fe41ce75fc 

 

24. III 

Przewrót w Mjanmie: Siedmioletnia dziewczynka został zastrzelona „kiedy 

biegła do swojego ojca" 

https://www.bbc.com/news/live/uk-56521056
https://www.bbc.com/news/world-europe-56521318
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56521166
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/maskenaffaere-haftbefehl-gegen-einen-beschuldigten-in-maskenaffaere-erlassen-a-c54f1e9b-3ff5-4124-850b-a1fe41ce75fc
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/maskenaffaere-haftbefehl-gegen-einen-beschuldigten-in-maskenaffaere-erlassen-a-c54f1e9b-3ff5-4124-850b-a1fe41ce75fc
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/maskenaffaere-haftbefehl-gegen-einen-beschuldigten-in-maskenaffaere-erlassen-a-c54f1e9b-3ff5-4124-850b-a1fe41ce75fc
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Khin Myo Chit została postrzelona we wtorek wieczorem, mówi jej rodzina 

 

Siedmioletnia dziewczynka została zastrzelona w Mjanmie zostając najmłodszą 

znaną ofiarą represji, które nastąpiły po wojskowym przewrocie w kraju  

Rodzina Khin Myo Chit powiedziała BBC, że została ona zabita przez policje 

kiedy biegła w kierunku swojego ojca po tym jak ta zrobiła nalot na jej dom 

w mieście Mandalay. Policja w Mjanmie zwiększa użycie siły wraz z 

kontynuacja protestu. Grupa zajmująca się przestrzeganiem praw człowiek 

Save the Children informuje, że ponad 20 dzieci znajduje się pośród 

kilkudziesięciu osób, które zostały zabite 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56501871 

 

 

 

Amerykańska kontrola nad posiadaniem broni: J. Biden wzywa do wprowadzenia 

zakazu dotyczącego broni automatycznej  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56509481 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56501871
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56509481
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Powodzie w Australii duża część kraju została zalana a tysiące ludzi trzeba 

było ewakuować 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-australia-56505901 

 

 

 

USA poparły podejście NATO w kwestii stosunków z Rosją 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1141586/2021-03-24/v-ssha-podderzhali-podkhod-nato-k-

otnosheniiam-s-rossiei 

 

 

Kanał sueski zablokowany przez ogromny kontenerowiec 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56505413 

 

 

Partia Likudu premiera B. Netanjahu staje się najsilniejszą siłą  ale 

utworzenie rządu będzie trudnym zadaniem 

źródło: SZ 

https://www.sueddeutsche.de/politik/israel-wahl-netanjahu-1.5244931 

 

 

 

 

Koronawirus: UE i Wielka Brytania spróbują zakończyć spór dotyczący 

szczepionek 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56509521 

 

https://www.bbc.com/news/av/world-australia-56505901
https://iz.ru/1141586/2021-03-24/v-ssha-podderzhali-podkhod-nato-k-otnosheniiam-s-rossiei
https://iz.ru/1141586/2021-03-24/v-ssha-podderzhali-podkhod-nato-k-otnosheniiam-s-rossiei
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56505413
https://www.sueddeutsche.de/politik/israel-wahl-netanjahu-1.5244931
https://www.bbc.com/news/world-europe-56509521
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23.III 

USA: Strzelanina w Boulder: Napastnik zastrzelił 10 osób w sklepie 

spożywczym 

 

 

Klienci i pracownicy uciekli ze sklepu kiedy zaczęła się strzelanina 

 

Napastnik zastrzelił 10 osób w tym policjanta po trwającym kilka godzin 

oblężeniu w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych 

Atak w Boulder zakończył się po zatrzymaniu przez policje rannego 

podejrzanego w markecie King Soopers. Strzelanina była na żywo 

transmitowana prze świadków na kanale YouTube. Pośród zabitych osób  jest 

51-letni Eric Talley, który był pierwszym policjantem przybyłem na miejsce. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56492541 

 

 

Rosja i Chiny wspólnie potępiły sankcje wprowadzone przez Zachód, dzień po 

tym jak UE, Wielka Brytania i Kanada wpisała na czarną listę kilkoro 

urzędników chińskich za łamanie praw człowieka wobec Ujgurów 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56492541
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56496653 

 

 

Wielka Brytania: Nauczyciel został zwolniony z pracy za to, że przez dwa 

lata wyśmiewał się z  uczniów za „ubieranie się jak wschodnioeuropejskie 

prostytutki i klony Kardashian". 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-wales-56490673 

 

 

AstraZeneca w ciągu 48 godzin poda dane o skuteczności swojej szczepionki 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1141075/2021-03-23/astrazeneca-v-techenie-48-chasov-obnovit-

dannye-po-effektivnosti-vaktciny 

 

 

Niemcy chcą zahamować koronawirusa przez wprowadzenie lockdownu na 

Wielkanoc 

źródło: AZ 

https://www.allgemeine-zeitung.de/politik/deutschland/deutschland-zieht-

corona-notbremse-lockdown-uber-ostern_23380743 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56486732 

 

 

22.III 

Wybuch wulkanu w Islandii: Ludzie chcą zobaczyć Górę Fagradalsfjall 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56496653
https://www.bbc.com/news/uk-wales-56490673
https://iz.ru/1141075/2021-03-23/astrazeneca-v-techenie-48-chasov-obnovit-dannye-po-effektivnosti-vaktciny
https://iz.ru/1141075/2021-03-23/astrazeneca-v-techenie-48-chasov-obnovit-dannye-po-effektivnosti-vaktciny
https://www.allgemeine-zeitung.de/politik/deutschland/deutschland-zieht-corona-notbremse-lockdown-uber-ostern_23380743
https://www.allgemeine-zeitung.de/politik/deutschland/deutschland-zieht-corona-notbremse-lockdown-uber-ostern_23380743
https://www.bbc.com/news/world-europe-56486732
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Tysiące ludzi przybyło aby zobaczyć wulkan, który wybuch w pobliżu stolicy  

Reykjaviku 

 

Lawa zaczęła wydobywać się z pęknięcia w Mount Fagradalsfjall w piątek 

wieczorem podczas pierwszej takiej erupcji od ponad 800 lat 

Miejsce początkowo było zablokowane ale od niedzieli po południu zezwolono 

na oglądanie zjawiska 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56482798 

 

 

UE nakłada sankcje na Chiny 

źródło: AZ 

https://www.allgemeine-zeitung.de/politik/deutschland/eu-verhangt-

sanktionen-gegen-china_23375884 

 

 

D. Trump mówił o liście do J. Bidena 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1140487/2021-03-22/tramp-rasskazal-o-pisme-baidenu 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56482798
https://www.allgemeine-zeitung.de/politik/deutschland/eu-verhangt-sanktionen-gegen-china_23375884
https://www.allgemeine-zeitung.de/politik/deutschland/eu-verhangt-sanktionen-gegen-china_23375884
https://iz.ru/1140487/2021-03-22/tramp-rasskazal-o-pisme-baidenu
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Rodzina Arethy Franklin poinformowała, że nowy materiał filmowy poświęcony 

piosenkarce  nie był z nią konsultowany 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-56482684 

 

 

 

Covid: Prawie 28 milionów zostało dotąd zaszczepionych pierwszą dawką 

szczepionki 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/uk-56481031 

 

 

 

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

21. III 

Powodzie w Australii: Ewakuowano tysiące osób w związku z pogarszającymi 

się warunkami 

 

 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-56482684
https://www.bbc.com/news/live/uk-56481031
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Rzeka Parramatta na przedmieściach Sydney wylała z koryta 

 

Około 18 000 ludzi zostało ewakuowanych na skutek masowych powodzi w New 

South Wales (Nowej Południowej Walii) w Australii, prognozy mówią o 

kolejnych opadach 

 

Wydano ostrzeżenie dotyczące całego wybrzeża. Ostatnie dni intensywnych 

opadów spowodowały przepełnienie rzek w korytach oraz tam wokół Sydney - 

stolicy stanu oraz w rejonie Queensland na  południowym wschodzie kraju 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-56476998 

 

 

USA zapowiedziały zbliżający się kryzys bezpieczeństwa narodowego z powodu 

zastrzeżeń Bidena 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1140177/2021-03-21/v-ssha-zaiavili-o-griadushchem-krizise-

natcbezopasnosti-iz-za-ogovorok-baidena 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-australia-56476998
https://iz.ru/1140177/2021-03-21/v-ssha-zaiavili-o-griadushchem-krizise-natcbezopasnosti-iz-za-ogovorok-baidena
https://iz.ru/1140177/2021-03-21/v-ssha-zaiavili-o-griadushchem-krizise-natcbezopasnosti-iz-za-ogovorok-baidena
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NIEMCY: 20 000 osób demonstrowało w Kassel przeciwko obostrzeniom związanym 

z koronawirusem 

źródło: BBC 

https://www.allgemeine-zeitung.de/politik/thema-des-tages/20000-

demonstrieren-in-kassel-gegen-corona-massnahmen_23368045 

 

 

 

Covid-19: Miami Beach wprowadza godzinę policyjną w związku z wiosennym 

„chaosem" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56476904 

 

 

 

Koronawirus: Indyjska fabryka robi 6000 strzykawek na minutę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-56456232 

 

 

 

Covid: Noszenie masek oraz dystans społeczny „może trwać latami" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-56475807 

 

 

20. III 

Przemoc domowa: Turcja wycofuje się z konwecji instambulskiej 

https://www.allgemeine-zeitung.de/politik/thema-des-tages/20000-demonstrieren-in-kassel-gegen-corona-massnahmen_23368045
https://www.allgemeine-zeitung.de/politik/thema-des-tages/20000-demonstrieren-in-kassel-gegen-corona-massnahmen_23368045
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56476904
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-56456232
https://www.bbc.com/news/uk-56475807
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Protestujący w Istambule w niedzielę pod hasłem: „Nigdy nie zostaniesz 

sama" 

 

Turcja porzuciła uczestnictwo w konwencji mająca chronić kobiety 

Kraj podpisał konwencję Rady Europejskiej 10 lat temu oraz zobowiązał się 

do jej  stosowania w Istambule. Zgodnie z paktem należy przeciwdziałać, 

karać oraz eliminować przemoc domową. Ale tureccy konserwatyści 

argumentują, że jej regułą jest zrównanie płci a nie przeciwdziałanie 

dyskryminacji na gruncie orientacji seksualnej, która podważa wartości 

rodzinne i promuje homoseksualizm. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56467689 

 

 

Polityczna gra R. Erdogana kosztem kobiet 

źródło: SD 

https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-istanbul-konvention-erdogan-

frauenrechte-1.5241481 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56467689
https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-istanbul-konvention-erdogan-frauenrechte-1.5241481
https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-istanbul-konvention-erdogan-frauenrechte-1.5241481
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ROSJA: Rada Federacji obiecała odwet w przypadku wydalenia dyplomatów z 

Bułgarii 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1139957/2021-03-20/v-sovfede-poobeshchali-otvetnye-mery-v-

sluchae-vysylki-diplomatov-iz-bolgarii 

 

 

 

Covid: Aresztowania podczas protestów przeciwko obostrzeniom w Londynie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-56469687 

 

 

 

Covid: Francja i Polska zwiększają obostrzenia w związku ze wzrostem liczby 

infekcji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56466223 

 

 

Uganda: w Parku Narodowym Queen Elizabeth znaleziono sześć martwych lwów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56468894 

 

 

 

ISLANDIA: W pobliżu Reykjaviku doszło do wybuchu wulkanu 

Źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-56468374 

 

 

https://iz.ru/1139957/2021-03-20/v-sovfede-poobeshchali-otvetnye-mery-v-sluchae-vysylki-diplomatov-iz-bolgarii
https://iz.ru/1139957/2021-03-20/v-sovfede-poobeshchali-otvetnye-mery-v-sluchae-vysylki-diplomatov-iz-bolgarii
https://www.bbc.com/news/uk-56469687
https://www.bbc.com/news/world-europe-56466223
https://www.bbc.com/news/world-africa-56468894
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-56468374
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19. III 

Chiny wysyłają dzieci wygnanych rodziców narodowości ujgurskiej do 

sierocińców informuje Amnesty International 

Na zdjęciu kobieta z mniejszości Ujgurów pn-zach rejonie Xinjiang w Chinach 

 

Zdaniem Amnesty International Chiny rozdzielały rodziny Ujgurów przez 

zabieranie dzieci do państwowych sierocińców 

 

W nowym raporcie  Amnesty wezwało Chiny do uwolnienia wszystkich dzieci 

narodowości Ujgurskiej, które są przetrzymywane w sierocińcach bez zgody 

ich rodzin. Zdaniem organizacji zajmującej się prawami człowieka  Chiny 

zatrzymały ponad milion Ujgurów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56454609 

 

 

Słowa gniewu podczas rozmów handlowych na Alasce pomiędzy USA a Chinami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56452471 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56454609
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56452471
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Rosja: Na Kremlu oceniono możliwość dialogu W. Putina z J. Bidenem 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1139405/2021-03-19/v-kremle-otcenili-vozmozhnye-formaty-

dialoga-putina-i-baidena 

 

 

Samia Suluhu Hassan została nowym prezydentem Tanzanii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56444575 

  

 

Covid: Lockdown w Paryżu - Francja obawia się trzeciej fali 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56450880 

 

Wznowienie szczepień preparatem firmy Znowu szczepienia z Astra Zeneca 

źródło: SD 

https://www.sueddeutsche.de/politik/impfstoff-corona-ema-astra-zeneca-

1.5240176 

  

 

Europejskie kraje w tym Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania wznowiły 

szczepienia Oxford-AstraZeneca 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/uk-56453686 

 

 

18.III 

Wybory w Holandii: Mark Ruth będzie sprawował urząd czwartą kadencję 

https://iz.ru/1139405/2021-03-19/v-kremle-otcenili-vozmozhnye-formaty-dialoga-putina-i-baidena
https://iz.ru/1139405/2021-03-19/v-kremle-otcenili-vozmozhnye-formaty-dialoga-putina-i-baidena
https://www.bbc.com/news/world-africa-56444575
https://www.bbc.com/news/world-europe-56450880
https://www.sueddeutsche.de/politik/impfstoff-corona-ema-astra-zeneca-1.5240176
https://www.sueddeutsche.de/politik/impfstoff-corona-ema-astra-zeneca-1.5240176
https://www.bbc.com/news/live/uk-56453686
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Mark Rutt obiecał, że w czwartej kadencji odbuduje kraj po pandemii 

 

Partia holenderskiego premiera Marka Rutte zdobyła większość miejsc w 

parlamencie po wyborach 

 

M. Rutte zdobył mandat do uformowania nowej koalicji rządowej, na której 

czele stanie jego centroprawicowa partia VVD, będzie też sprawował urząd 

premiera po raz czwarty. Jego poprzednia kadencja zakończyła się poddaniem 

się rządu do dymisji w związku skandalem dotyczący pomocy udzielanej 

dzieciom 

Jego partia uzyskała 35 spośród 150  miejsc w parlamencie tymczasem cetro 

lewicowa partia D66 została kolejnym zwycięzcą uzyskując 24 miejsca 

źródło: BBC   

https://www.bbc.com/news/world-europe-56436297 

 

Pośrednio nazywając Władimira Putina "zabójcą", Joe Biden wywołał 

zamieszanie dyplomatyczne 

źródło: Spiegel, IZ  

https://www.spiegel.de/politik/ausland/waldimir-putin-wuenscht-joe-biden-

nach-killer-aeusserung-gesundheit-a-14665183-d707-4802-bc5b-8aca5231e75c 

https://iz.ru/1138894/2021-03-18/putin-pozhelal-baidenu-zdorovia-v-otvet-

na-ego-obvineniia 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56436297
https://www.spiegel.de/politik/ausland/waldimir-putin-wuenscht-joe-biden-nach-killer-aeusserung-gesundheit-a-14665183-d707-4802-bc5b-8aca5231e75c
https://www.spiegel.de/politik/ausland/waldimir-putin-wuenscht-joe-biden-nach-killer-aeusserung-gesundheit-a-14665183-d707-4802-bc5b-8aca5231e75c
https://iz.ru/1138894/2021-03-18/putin-pozhelal-baidenu-zdorovia-v-otvet-na-ego-obvineniia
https://iz.ru/1138894/2021-03-18/putin-pozhelal-baidenu-zdorovia-v-otvet-na-ego-obvineniia
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Rosyjski prezydent reaguje na krytykę ze strony prezydenta USA 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56430049 

 

 

John Magufuli: Prezydent Tanzanii zmarł w wieku 61 lat  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56437852 

 

 

 

 

Szczepionka przeciwko Covid: Dostawy do Wielkiej Brytanii opóźnione z 

powodu Indii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-56438629 

 

 

17. III 

Strzelanina w Atlancie: Kobiety z Azji znalazły się pośród ośmiu ofiar 

śmiertelnych 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56430049
https://www.bbc.com/news/world-africa-56437852
https://www.bbc.com/news/uk-56438629
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Ośmioro ludzi w tym kobiety azjatyckiego pochodzenia zostały zastrzelone w 

salonach spa w amerykańskim stanie Georgia 

 

Zdaniem policji do strzelaniny doszło w Acworth - przedmieściach północnej 

Atlanty oraz w dwóch salonach spa w mieście. Południowa Korea potwierdziła, 

że cztery ofiary były koreańskiego pochodzenia/ Urzędnicy poinformowali, ze 

został aresztowany 21-letni mężczyzna, który jest podejrzany o udział w 

ataku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56424616 

 

 

 

Koronawirus: Brazylijski system medyczny jest w „najgorszym kryzysie" w 

swojej historii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56424611 

 

 

J. Biden poinformował o odpowiedzialności za ingerencję w wybory w USA 

źródło: IZ 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56424616
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56424611
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https://iz.ru/1138265/2021-03-17/baiden-zaiavil-ob-otvetstvennosti-rf-za-

vmeshatelstvo-v-vybory-v-ssha 

 

 

W. Putin w związku z krytyką J. Bidena: „Życzę mu zdrowia" 

źródło: SD 

https://www.sueddeutsche.de/politik/usa-geheimdienst-wahl-trump-biden-

putin-1.5228735 

 

 

 

Prawa ludzi LGBT: Nowe zagrożenie dla „tęczowych rodzin" w Polsce 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56412782 

 

 

Liberia posiada u swoich wybrzeży dużo populację strzykw, które są 

poławiane przez nurków, ale dziennikarz Lucinda Rouse uważa, że może to być 

jednocześnie zagrożeniem dla nadmorskiego ekosystemu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56402550 

 

UE przedstawia cyfrowy paszport szczepień 

źródło: SD 

https://www.sueddeutsche.de/politik/impfpass-eu-reynders-corona-1.5238193 

 

 

16.III 

Powstanie w Mozambiku: Agencja informuje o zabitych dzieciach 

https://iz.ru/1138265/2021-03-17/baiden-zaiavil-ob-otvetstvennosti-rf-za-vmeshatelstvo-v-vybory-v-ssha
https://iz.ru/1138265/2021-03-17/baiden-zaiavil-ob-otvetstvennosti-rf-za-vmeshatelstvo-v-vybory-v-ssha
https://www.sueddeutsche.de/politik/usa-geheimdienst-wahl-trump-biden-putin-1.5228735
https://www.sueddeutsche.de/politik/usa-geheimdienst-wahl-trump-biden-putin-1.5228735
https://www.bbc.com/news/world-europe-56412782
https://www.bbc.com/news/world-africa-56402550
https://www.sueddeutsche.de/politik/impfpass-eu-reynders-corona-1.5238193
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Rodzina zna zdjęciu uciekła z wioski po tym jak ich najstarszy syn został 

zabity prze ścięcie głowy 

Agencja zajmująca się pomocą humanitarną informuje, że dzieci w wieku 11 

lat są zabijane prze ścięcie głowy w Cabo Delgado - prowincji w Mozambiku 

 

Jedna z matek powiedział organizacji Save the Children (Uratujmy dzieci), 

że musiała oglądać śmierć swojego 12-letniego syna którą zadano mu w ten 

sposób. Ponad 2500 ludzi zostało zabitych a 700 000 musiało opuścić swoje 

domu po tym jak wybuchło powstanie w 2017 roku  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56411157 

 

 

W Holandii odbywają się wybory 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56355215 

 

 

 

Na Krymie został zatrzymany Rosjanin pod zarzutem pracy dla służb 

specjalnych Ukrainy 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56411157
https://www.bbc.com/news/world-europe-56355215


 POLSKI PORTAL  1-31 marzec  2021                                                                                                                                                    nr 3 (96)                                                                                                                                                        
33 
 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1137748/2021-03-16/rossiianina-zaderzhali-v-krymu-po-

podozreniiu-v-rabote-na-spetcsluzhbu-ukrainy 

 

 

A. Merkel jest teraz bardziej popularna niż kiedykolwiek 

źródło: SD 

https://www.sueddeutsche.de/meinung/corona-deutschland-merkel-1.5236508 

 

 

Dlaczego zanieczyszczone powietrze jest szkodliwe dla twojego serca? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/future/article/20210315-why-noise-pollution-is-bad-for-

your-heart 

 

 

Szczepionka firmy AstraZeneca: Regulator UE „mocno przekonany", że korzyści 

przewyższają ryzyko 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-56411561 

 

15.III 

Mjanma rozszerza stan wojenny po najkrwawszym dniu od czasu przewrotu 

https://iz.ru/1137748/2021-03-16/rossiianina-zaderzhali-v-krymu-po-podozreniiu-v-rabote-na-spetcsluzhbu-ukrainy
https://iz.ru/1137748/2021-03-16/rossiianina-zaderzhali-v-krymu-po-podozreniiu-v-rabote-na-spetcsluzhbu-ukrainy
https://www.sueddeutsche.de/meinung/corona-deutschland-merkel-1.5236508
https://www.bbc.com/future/article/20210315-why-noise-pollution-is-bad-for-your-heart
https://www.bbc.com/future/article/20210315-why-noise-pollution-is-bad-for-your-heart
https://www.bbc.com/news/health-56411561
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Niedziela była najkrwawszym dniem dla protestującym od przewrotu 1 lutego 

 

Wojsko Mjanmy wprowadziło stan wojenny w większej ilości prowincji w kraju 

po najkrwawszym dniu od przewrotu 

 

 

Około 50 osób zostało zabitych kiedy wojsko i policja otworzyły ogień 

przeciwko protestującym w różnych miejscach kraju w niedzielę. Najwięcej 

ludzi zginęło w Yangon. Protestujący domagają się uwolnienia Aung San Kyi 

źródło: BBc  

https://www.bbc.com/news/world-asia-56398001 

 

 

 

 

 

Covid-19: Holandia wstrzymuje szczepienia preparatem AstraZeneca 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56397157 

  

https://www.bbc.com/news/world-asia-56398001
https://www.bbc.com/news/world-europe-56397157
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W Szwecji dopuszczono możliwość użycia szczepionki Sputnik V 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1137191/2021-03-15/v-shvetcii-dopustili-vozmozhnost-

ispolzovaniia-sputnika-v 

 

 

Marsz w Australii: Tysiące ludzi maszerują przeciwko atakom na tle 

seksualnym 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-56397170 

 

 

 

Awatar zyskał tytuł najbardziej dochodowego filmu wszechczasów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-56397511 

 

Dlaczego przekładamy wykonanie najprostszych zadań na później 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/worklife/article/20210310-why-we-procrastinate-on-the-

tiniest-of-tasks 

 

 

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

14. III 

Protesty w Mjanmie: Śmierć demonstrantów w Yangon 

https://iz.ru/1137191/2021-03-15/v-shvetcii-dopustili-vozmozhnost-ispolzovaniia-sputnika-v
https://iz.ru/1137191/2021-03-15/v-shvetcii-dopustili-vozmozhnost-ispolzovaniia-sputnika-v
https://www.bbc.com/news/world-australia-56397170
https://www.bbc.com/news/business-56397511
https://www.bbc.com/worklife/article/20210310-why-we-procrastinate-on-the-tiniest-of-tasks
https://www.bbc.com/worklife/article/20210310-why-we-procrastinate-on-the-tiniest-of-tasks
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Protestujący położyli na drodze opony i podpalili je aby odseparować się od 

sił bezpieczeństwa 

 

Aktywiści informują o 38 protestujących zabitych w jednym z najkrwawszych 

dni od czasu przewrotu 

 

Siły bezpieczeństwa otworzyły ogień w rejonie największego miasta Yangon 

przeciwko protestującym, którzy mieli ze sobą kije i noże. Wojsko ogłosił 

stan wojenny po tym jak zaatakowano chińskie miejsca gdzie prowadzi się 

działalność. Zdaniem protestujących Chiny wspierają wojsko ale nie wiadomo, 

kto stoi za atakami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56395085 

 

 

Amerykańska agencja, która zazwyczaj zajmuje się trudnymi sytuacjami i 

katastrofami naturalnymi został poproszona o pomoc w kwestii wzrastającej 

liczby dzieci migrantów na południową granicę USA 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56391688 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56395085
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56391688
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Korea Północna „nie odpowiada" na próby kontaktów ze strony USA 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56391445 

 

 

 

Były prezydent Polski L. Wałęsa nagrał wideo i udał się do szpitala na 

zabieg 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1136923/2021-03-14/eks-prezident-polshi-valensa-zapisal-

proshchalnoe-video-i-leg-v-bolnitcu 

 

 

 

Ocalić jedną z najrzadszych na świecie żab od wyginięcia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/science-environment-56375886 

 

 

 

13. III 

Sri Lanka wprowadza zakaz noszenia burek oraz innych części odzieży 

zasłaniającej twarz 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56391445
https://iz.ru/1136923/2021-03-14/eks-prezident-polshi-valensa-zapisal-proshchalnoe-video-i-leg-v-bolnitcu
https://iz.ru/1136923/2021-03-14/eks-prezident-polshi-valensa-zapisal-proshchalnoe-video-i-leg-v-bolnitcu
https://www.bbc.com/news/av/science-environment-56375886
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Zdaniem rządu burka jest symbolem religijnego ekstremizmu 

 

Minister bezpieczeństwa publicznego Sarath Weerasekara powiedział BBC, że 

podpisał ustawę, którą musi przyjąć teraz parlament. Urzędnicy sądzą, że 

zakaz zostanie wkrótce wprowadzony w życie. Do decyzji doszło prawie dwa 

lata po tym jak dokonano skoordynowane ataki na hotele  i kościoły w 

niedzielę wielkanocną. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56386426 

 

 

 

 

Boliwia: Była tymczasowa prezydent Jeanine Áñez aresztowan w związku z 

„przewrotem” 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56381697 

 

 

 

Rosyjska policja wtargnęła na odbywającą się konferencję opozycji i 

zatrzymała 200 osób w tym kilkoro polityków 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56386426
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56381697
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56385012 

 

ROSJA: Duma Państwowa oceniła słowa L. Krawczuka na temat konfliktu w 

Donbasie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1136682/2021-03-13/v-gosdume-otcenili-slova-kravchuka-o-

razvertyvanii-konflikta-v-donbasse 

 

 

 

Breonna Taylor: Rocznica zastrzelenie przez policjanta 26-letniej 

czarnoskórej pielęgniarki 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56387446 

 

 

 

Covid-19: Włochy zamkną sklepy i szkoły w związku z pandemią koronawirusa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56382608 

 

 

„Sługa narodu" zamierza prosić W. Zielienskiego o kandydowanie na drugą 

kadencję 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1136676/2021-03-13/v-sluge-naroda-namereny-prosit-zelenskogo-

ballotirovatsia-na-vtoroi-srok 

 

12.III 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56385012
https://iz.ru/1136682/2021-03-13/v-gosdume-otcenili-slova-kravchuka-o-razvertyvanii-konflikta-v-donbasse
https://iz.ru/1136682/2021-03-13/v-gosdume-otcenili-slova-kravchuka-o-razvertyvanii-konflikta-v-donbasse
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56387446
https://www.bbc.com/news/world-europe-56382608
https://iz.ru/1136676/2021-03-13/v-sluge-naroda-namereny-prosit-zelenskogo-ballotirovatsia-na-vtoroi-srok
https://iz.ru/1136676/2021-03-13/v-sluge-naroda-namereny-prosit-zelenskogo-ballotirovatsia-na-vtoroi-srok
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Brukselscy zamachowcy „zamordowali starszego człowieka aby zrobić test” 

 

Ibrahim El-Bakraoui (P) miał zamordować mężczyznę w starszym wieku przy 

pomocy swojego brata  Khalida 

 

 

Dwaj bracia odpowiedzialni za zamachy bombowe w Brukseli zamordowali 

starszego człowieka aby sprawdzić jak wygląda morderstwo, informuje 

belgijski raport 

 

Ibrahim El-Bakraoui wysadził się na lotnisku Zaventem w 2016 roku zabijając 

11 osób. Jego brat zabił w ten sam sposób 20 osób na stacji metra. Obaj 

zastrzelili na ulicy przypadkowego przechodnia strzałem w głowę  - Paul-

André Vanderperre'a. P.A. Vanderperren został zamordowany w 2014 roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56370508 

 

 

L. Krawczuk zapowiedział spotkanie „normandzkiej trójki" w kwietniu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1136163/2021-03-12/kravchuk-anonsiroval-vstrechu-liderov-

normandskoi-chetverki-v-aprele 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56370508
https://iz.ru/1136163/2021-03-12/kravchuk-anonsiroval-vstrechu-liderov-normandskoi-chetverki-v-aprele
https://iz.ru/1136163/2021-03-12/kravchuk-anonsiroval-vstrechu-liderov-normandskoi-chetverki-v-aprele
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Koronawirus: Liczba infekcji spada w Wielkiej Brytanii z wyjątkiem Szkocki 

i Irlandii Północnej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/uk-56370516 

 

 

AstraZeneca: Tajlandia wstrzymuje szczepienia w związku z obawą powstania 

zakrzepów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56369550 

 

Pandemia koronawirusa: Joe Biden zapowiada dzień 4 lipca jako „Dzień 

Niepodległości od wirusa" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56368328 

 

 

 

Netflix rozważa wprowadzenie restrykcji na dzielenie się hasłem 

użytkowników 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/technology-56368698 

 

 

 

 

 

11. III 

Wojsko Mjanmy oskarża Suu Kyi o przywłaszczenie 600 000 dolarów oraz złota 

https://www.bbc.com/news/live/uk-56370516
https://www.bbc.com/news/world-asia-56369550
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56368328
https://www.bbc.com/news/technology-56368698
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Aung San Suu Kyi została zatrzymana w lutym kiedy wojsko przejęło władzę w 

Mjanmie 

 

Wojsko Mjanny oskarżyło obaloną Aung San Suu Kyi o nielegalne przyjęcie 600 

000 dolarów oraz 11 kg złota 

 

Jak dotąd powyższe oskarżenie jest najpoważniejszym od czasu obalenia rządu 

Ms Suu Kyi. Ni dostarczono żadnych dowodów. Jeden z posłów jej partii 

zaprzeczył oskarżeniom. W międzyczasie ONZ oskarżyło wojsko o popełnienie 

„zbrodni przeciwko ludzkości" 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-56327764 

 

 

 

Hong Kong: Chiny przyjęły "patriotyczny" plan kontroli wyborów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56356046 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56327764
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56356046
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Oxford-AstraZeneca: UE mówi, ze nie ma związków szczepionki z występowaniem 

zakrzepów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56357760 

 

 

 

Dania wstrzymała szczepienia preparatem AstraZeneca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1135572/2021-03-11/daniia-priostanovila-vaktcinatciiu-

preparatom-astrazeneca 

 

 

 Covid-19: W Brazylii liczba zgonów sięgnęła 2000 w ciągu dnia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56355861 

 

 

ROSJA: W.Putin określił formułę sukcesu dla biznesu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1135619/2021-03-11/putin-nazval-formulu-uspekha-dlia-biznesa 

  

 

 

 

 

10. III 

Przewrót w Mjanmie: „Mówiona nam aby strzelać do protestujących" mówi 

policjant, któremu udało się zbiec 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56357760
https://iz.ru/1135572/2021-03-11/daniia-priostanovila-vaktcinatciiu-preparatom-astrazeneca
https://iz.ru/1135572/2021-03-11/daniia-priostanovila-vaktcinatciiu-preparatom-astrazeneca
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56355861
https://iz.ru/1135619/2021-03-11/putin-nazval-formulu-uspekha-dlia-biznesa
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Ci oficerowie są pierwszymi uciekinierami, którzy informują o tym co dzieje 

się wewnątrz kraju 

 

Policjanci z Mjanmy powiedzieli BBC, że uciekli przez granicę do Indii po 

tym jak odmówili wykonywania rozkazów. W kilku takich wywiadach 

kilkudziesięciu uciekinierów powiedziało, że bali się, że mogą zabić albo 

zranić cywilów. 

 

„Wydano mi rozkaz aby strzelać do protestujących. Powiedziałem, że tego nie 

zrobię". Przez dziewięć lat Naing - którego imię zostało zmienione dla 

bezpieczeństwa - służył jako policjant w Mjanmie znanej jako Birma. Teraz 

27-latek ukrywa się w pn-wsch części Indii w prowincji Mizoram 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56343982 

 

 

Covid-19: Eksperci w Brazylii ostrzegają, że szpitale w kraju są „bliskie 

upadku" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56342303 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56343982
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56342303
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Covid-19: Wielka Brytania odrzuca „fałszywe" oskarżenia o zakazie eksportu 

szczepionek ze strony UE 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-56339188 

 

 

Generał sił zbrojnych Armenii zażądał dymisji N. Paszyniana 

źródło: BBC 

https://iz.ru/1134986/2021-03-10/general-vs-armenii-potreboval-otstavki-

pashiniana 

 

 

Chiny i Rosja zbudują stację kosmiczną na Księżycu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56342311 

 

 

9. III 

Koronawirus we Francji: W kraju nie będą wykonywane zabiegi nie związane z 

Covidem 

 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-56339188
https://iz.ru/1134986/2021-03-10/general-vs-armenii-potreboval-otstavki-pashiniana
https://iz.ru/1134986/2021-03-10/general-vs-armenii-potreboval-otstavki-pashiniana
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56342311
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Jednostka ICU w szpitalu Melun-Senart w pobliżu Paryżu. Sytuacja w regionie 

jest „bardzo napięta" 

 

Szpitale w i wokół Paryża mają zredukować zabiegi nie związane z Covidem 0 

40%  

 

W poniedziałek w przypadku pacjentów z Covid było tylko 83 wolne łóżka 

spośród 1050. Francja próbowała przyspieszyć powolną akcję szczepień, ale 

ma wysoki odsetek infekcji. Próbowano uniknąć lockdown-u a dyrektor 

jednostki powiedział, że Paryż może być „ostatnim bastionem". 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56330899 

 

 

 

Samuel Paty: Francuska uczennica przyznała się, że kłamała na temat 

zamordowanego nauczyciela 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56325254 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56330899
https://www.bbc.com/news/world-europe-56325254
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ROSJA: D. Pieskow skomentował doniesienia o przygotowaniu cyberataków na 

rosyjskie systemy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1134349/2021-03-09/peskov-prokommentiroval-soobshcheniia-o-

podgotovke-kiberatak-po-rossiiskim-sistemam 

 

 

 

Stany Zjednoczone przyznają migrantom z Wenezueli tymczasowo status ludzi 

chronionych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56333605 

 

 

Amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention (Centrum ds. 

Kontroli i Ochrony Zdrowia) poinformowało, że zaszczepieni Amerykanie mogą 

w pewnym stopni wrócić do normalnego życia 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56323907 

 

 

Szwedzcy naukowcy określili „Sputnik V" najskuteczniejszą szczepionką na 

COVID-19 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1134419/2021-03-09/shvedskie-uchenye-otcenili-effektivnost-

rossiiskoi-vaktciny-sputnik-v 

 

 

 

Wywiad z Meghan i Harry'm: Trwają rozmowy w pałacu królewskim w związku z 

sytuacją 

źródło: BBC 

https://iz.ru/1134349/2021-03-09/peskov-prokommentiroval-soobshcheniia-o-podgotovke-kiberatak-po-rossiiskim-sistemam
https://iz.ru/1134349/2021-03-09/peskov-prokommentiroval-soobshcheniia-o-podgotovke-kiberatak-po-rossiiskim-sistemam
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56333605
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56323907
https://iz.ru/1134419/2021-03-09/shvedskie-uchenye-otcenili-effektivnost-rossiiskoi-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1134419/2021-03-09/shvedskie-uchenye-otcenili-effektivnost-rossiiskoi-vaktciny-sputnik-v
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https://www.bbc.com/news/uk-56329887 

 

 

8.III 

Wojna w Jemenie: Istnieje obawa, że wiele osób zginęło w wyniku pożaru w 

ośrodku gdzie przebywali migranci 

 

Do pożaru doszło po tym jak koalicja, której przewodzi Arabia Saudyjska 

dokonała nalotu na stolicę Jemenu, która znajduje się w rękach rebeliantów  

 

Istnieje obawa, że zginęło wiele ludzi w ośrodku gdzie przebywali migranci 

w centrum stolicy Jemenu Sanaa w niedzielę 

 

The International Organization for Migration (IOM)  potwierdziła osiem 

ofiar śmiertelnych ale urzędnicy przy ONZ informują o możliwości śmierci 30 

osób.  Nie wiadomo co było przyczyną pożaru, w którym przebywa kilkaset 

osób, głównie z Etiopii. Ale atak powietrzny koalicji, której przewodzi 

Arabia Saudyjska, która walczy z rebeliantami Houthi doprowadził do 

zniszczenia kilku budynków w pobliżu. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56319803 

 

https://www.bbc.com/news/uk-56329887
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56319803
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W wyniku serii eksplozji w niedzielę w Gwinei Równikowej zginęło 31 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56311677 

 

 

 

 

 

ROSJA:D. Rogozin odpowiedział na słowa doradcy szefa Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych Ukrainy o „silnym ciosie" przeciwko Rosji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1134024/2021-03-08/v-rige-otmenili-shestvie-legionerov-ss 

 

 

 

 

Śmierć George Floyda: W jaki sposób zostaną wybrani sędziowie w procesie 

Dereka Chauvina? 

źróło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56287265 

 

 

 

 

 

W Rydze odwołano pochód ku pamięci żołnierzy SS 

źródło: IZ 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56311677
https://iz.ru/1134024/2021-03-08/v-rige-otmenili-shestvie-legionerov-ss
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56287265
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https://iz.ru/1134015/2021-03-08/rogozin-otvetil-na-slova-sovetnika-glavy-

mvd-ukrainy-o-silnom-udare-po-rossii 

 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Meghan i Harry krytykują rodzinę królewską 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/uk-56271580 

 

 

 

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

7.III 

Papież Franciszek odwiedził regiony w Iraku, które kiedyś były zajęte przez 

Państwo Islamskie 

 

Zniszczone kościoły w centrum Starego Miasta w Mosulu 

 

https://iz.ru/1134015/2021-03-08/rogozin-otvetil-na-slova-sovetnika-glavy-mvd-ukrainy-o-silnom-udare-po-rossii
https://iz.ru/1134015/2021-03-08/rogozin-otvetil-na-slova-sovetnika-glavy-mvd-ukrainy-o-silnom-udare-po-rossii
https://www.bbc.com/news/live/uk-56271580
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Papiez Franciszek odwiedził rejony Iraku, które kiedyś były pod panowaniem 

PI podczas trzeciego dnia swoej historycznej wizyty 

 

Chrześcijanie byli pośród ofiar kiedy PI opanowało rejonu w 2014 roku. W 

niedzielę papież modlił sie pośród ruin kościołów Mosulu byłej twierdzy PI, 

zanim spotkał się z chrześcijanami  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56309779 

 

 

Referendum w Szwajcarii: Głosujący opowiedzieli się za zakazem zasłaniania 

twarzy w miejscach publicznych przez kobiety 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56314173 

 

 

Amerykańskie bombowce patrolujące niebo nad Arktyką wyleciały z bazy 

norweskiej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-56300515 

 

 

 

Białoruś rozpocznie produkcję szczepionki Sputnik V 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1133914/2021-03-07/belorussiia-30-31-marta-zapustit-

promyshlennoe-proizvodstvo-sputnik-v 

 

 

 

 

Dlaczego część ludzi pnie się po szczeblach kariery pomimo bycia 

przeciętnym 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56309779
https://www.bbc.com/news/world-europe-56314173
https://www.bbc.com/news/av/world-56300515
https://iz.ru/1133914/2021-03-07/belorussiia-30-31-marta-zapustit-promyshlennoe-proizvodstvo-sputnik-v
https://iz.ru/1133914/2021-03-07/belorussiia-30-31-marta-zapustit-promyshlennoe-proizvodstvo-sputnik-v
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/worklife/article/20210226-failing-up-why-some-climb-

the-ladder-despite-mediocrity 

 

 

6. III 

Przewrót w Mjanmie: Młodzi rebelianci ryzykują swoje życie dla przyszłości 

 

 

Protestujący wciąż się sprzeciwiają pomimo rosnącej liczbie ofiar 

 

Mjanama stał się miejscem masowych protestów, gdzie ludzie domagają się 

zakończenia rządów armii i co najmniej 55 protestujących - wielu z nich 

młodych aktywistów- zostało zabitych. Nyein Chan Aye z BBC przekazuje 

relację z linii frontu w Yangon. I oto co udało jej się zaobserwować. 

 

Minął ponad miesiąc od przewrotu wojskowego w Mjanmie. Ludzie doświadczyli 

przerwania dostępu do internetu, nocnych ataków, bezprawnych aresztowań, 

bicia na ulicach, używania ostrej amunicji przy strzałach wymierzonych w 

głowę albo w klatkę piersiową. Kilkudziesięciu protestujących zostało 

zabitych w przeciągu kilku dni. Nastolatka z koszulka na której był napis: 

„Wszystko będzie dobrze" umarła po postrzeleniu w głowę. 

https://www.bbc.com/worklife/article/20210226-failing-up-why-some-climb-the-ladder-despite-mediocrity
https://www.bbc.com/worklife/article/20210226-failing-up-why-some-climb-the-ladder-despite-mediocrity
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56293923 

 

 

Papież Franciszek podczas swojej historycznej wizyty do Iraku potępił 

ekstremizm 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56302173 

 

 

 

CHINY: Stany Zjednoczone potępiają „atak na demokrację Hong Kongu" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56296848 

 

 

W Parlamencie Europejskim wezwano do wykorzystania gazociągu „Nord Stream 

2" przeciwko Rosji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1133620/2021-03-06/v-evroparlamente-prizvali-ispolzovat-

severnyi-potok-2-protiv-rossii 

 

 

Koronawirus: Amerykański senat przyjął plan pomocy w wysokości 1,9 tryliona 

dolarów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56307889 

 

 

5. III 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56293923
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56302173
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56296848
https://iz.ru/1133620/2021-03-06/v-evroparlamente-prizvali-ispolzovat-severnyi-potok-2-protiv-rossii
https://iz.ru/1133620/2021-03-06/v-evroparlamente-prizvali-ispolzovat-severnyi-potok-2-protiv-rossii
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56307889
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Podczas wizyty w Iraku papież Franciszek wzywa do zakończenia przemocy i 

ekstremizmu 

 

 

Papież został przywitany przez irackiego premiera oraz tancerzy na lotnisku 

w Bagdadzie 

 

Papież Franciszek wezwał do zakończenia przemocy i ekstremizmu podczas 

swoje pierwszej wizyty do Iraku 

 

Papież odbył pierwszą międzynarodową wizytę od początku pandemii 

koronawirusa. Covid oraz względy bezpieczeństwa były elementami ryzyka ale 

84-letni papież powiedział, że to jest jego obowiązkiem. Poinformował 

również, że zanikając społeczność chrześcijańska w W Iraku ma bardziej 

znaczącą rolę dla obywateli posiadających pełne prawa, wolności i obowiązki 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56282598 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56282598
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Chiny: Beijing chce przebudować system wyborczy w Hong Kongu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56264117 

 

 

 

Trzęsienie ziemi na Nowej Zelandii: Ostrzeżenie w związku z możliwością 

wystąpienia tsunami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56285659 

 

 

 

Reklamy dotyczące lasów deszczowych na Facebooku: Wszczęto śledztwo w 

związku ze sprzedażą terenów w Amazonii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/technology-56272379 

 

 

 

Covid: J. Bolsonaro zaleca Brazylijczykom aby „przestać jęczeć" kiedy 

rośnie liczba zgonów w kraju 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56288548 

 

 

 

 

Covid-19: Australia prosi Komisję Europejską o interwencje w sprawie 

zablokowania transportu szczepionki do Włoch 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-56290226 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56264117
https://www.bbc.com/news/world-asia-56285659
https://www.bbc.com/news/technology-56272379
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56288548
https://www.bbc.com/news/world-australia-56290226
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Film rumuńskiego reżysera zdobył nagrodę Złotego Niedźwiedzia w Berlinie 

źródło: IZ  

https://iz.ru/1133105/2021-03-05/film-rumynskogo-rezhissera-radu-zhude-

vzial-zolotogo-medvedia-berlinale 

 

 

 

Najstarszy znany na świecie dziki ptak ma pisklę w wieku 70 lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56281983 

 

4. III 

Przewrót w Mjanmie: „Wszystko będzie ok" mówi nastolatek podczas dnia 

żałoby 

Angel została zastrzelona w środę podczas protestów przeciwko przewrotowi w 

miescie Mandalay 

https://iz.ru/1133105/2021-03-05/film-rumynskogo-rezhissera-radu-zhude-vzial-zolotogo-medvedia-berlinale
https://iz.ru/1133105/2021-03-05/film-rumynskogo-rezhissera-radu-zhude-vzial-zolotogo-medvedia-berlinale
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56281983
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Tłumy ludzi zebrały się w Mandalay w czwartek podczas pogrzebu 19-letniej 

kobiety zastrzelonej podczas protestów dzień wcześniej 

 

Kyal Sin znana jako Angel miała na sobie koszulkę z napisem: „Wszystko 

będzie dobrze" kiedy zginęła. 

Hołd złożono przez media społecznościowe, wiele osób określiło zmarłą jako 

bohaterkę. 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-56277165 

 

 

 

Amerykańska policja z Kapitolu ostrzega o możliwych próbach włamania się do 

budynku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56275335 

 

 

 

SpaceX: Statek kosmiczny ląduje bezpiecznie... i następnie eksploduje 

źródło:BBC  

https://www.bbc.com/news/av/science-environment-56275483 

 

 

ROSJA: W. Putin określił rosyjska szczepionkę jako najskuteczniejszą na 

świecie 

źródło: BBC  

https://iz.ru/1132606/2021-03-04/putin-nazval-rossiiskie-vaktciny-ot-covid-

19-samymi-effektivnymi-v-mire 

 

Wywiad z O. Winfrey: Meghan oskarża pałac o „utrwalanie kłamstw" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56277165
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56275335
https://www.bbc.com/news/av/science-environment-56275483
https://iz.ru/1132606/2021-03-04/putin-nazval-rossiiskie-vaktciny-ot-covid-19-samymi-effektivnymi-v-mire
https://iz.ru/1132606/2021-03-04/putin-nazval-rossiiskie-vaktciny-ot-covid-19-samymi-effektivnymi-v-mire


 POLSKI PORTAL  1-31 marzec  2021                                                                                                                                                    nr 3 (96)                                                                                                                                                        
58 
 

https://www.bbc.com/news/uk-56275888 

 

 

 

 

 

3. III 

 

„Jeśli oni odejdą ja też" Chiński schemat postępowania z Ujgurami 

 

Buzaynap, l.19 pojawiła się w mediach rządowych w raporcie na temat 

dotyczący transferów zawodowych 

 

Chińska taktyka transferu zawodowego tysięcy Ujgurów i innych mniejszości 

etnicznych w Xinjiang do nowych zawodów często daleko od domów powoduje 

kurczenie sie ich społeczności, zgodnie ze studium dotyczącym Chin do 

którego uzyskał dostęp BBC 

 

https://www.bbc.com/news/uk-56275888
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Rząd zaprzecza, że zmierza do zmian demograficznych w swoich zachodnich 

rejonach i informuje, że transfery zawodowe służą podniesieniu dochodów i 

wyeliminowania chronicznego bezrobocia i biedy na terenach rolniczych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56250915 

 

 

 

Pod rządami N. Modi Indie są tylko „częściowo" wolnym krajem czytamy w 

raporcie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56249596 

 

 

Według lokalnych mediów Niemcy uznały Alternative for Germany (AfD) jako 

partię o charakterze ekstremistycznym 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56250460 

 

 

 

 

UKRAINA: W Radzie kraju poparli wyjście Ukrainy ze strefy czasowej Moskwy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1132036/2021-03-03/v-rade-podderzhali-vykhod-ukrainy-iz-

chasovogo-poiasa-moskvy 

 

 

 

Covid: J. Biden obiecuje zaszczepienie wszystkich dorosłych w USA do końca 

Maja 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56262687 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56250915
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56249596
https://www.bbc.com/news/world-europe-56250460
https://iz.ru/1132036/2021-03-03/v-rade-podderzhali-vykhod-ukrainy-iz-chasovogo-poiasa-moskvy
https://iz.ru/1132036/2021-03-03/v-rade-podderzhali-vykhod-ukrainy-iz-chasovogo-poiasa-moskvy
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56262687
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2. III 

Wojna w Syrii: Dziesiątki tysięcy zatrzymanych cywili w dalszym ciągu są 

uważane za zaginione informuje ONZ 

 

Zadaniem ONZ zatrzymania mają na celu zastraszanie i kranie przeciwników 

władzy 

Dziesiątki tysięcy osób cywilnych wciąż uważa się za zaginione po tym jak 

zostały zatrzymane w czasie 10-letniej wojny domowej w Syrii informują 

śledczy ONZ 

 

Kolejne tysiące były torturowane albo zabite w więzieniu według nowego 

raportu informującego o potencjalnych zbrodniach wojennych popełnianych 

przez wszystkie strony konfliktu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56237297 

 

Porwanie uczniów w Nigerii: Setki uczennic zostały uwolnione przez 

napastników 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56237297
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https://www.bbc.com/news/world-africa-56249626 

 

 

 

 

Trzy polskie kobiety zostały uniewinnione z zarzutu obrażenia uczuć 

religijnych w związku z obrazami przedstawiającymi Marię Dziewicę  z tęczą 

wokół głowy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56250453 

 

 

 

 

A. Łukaszenka opowiedział się za stacjonowaniem na Białorusi rosyjskich 

samolotów 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1131478/2021-03-02/lukashenko-vystupil-za-bazirovanie-v-

belorussii-rossiiskikh-samoletov 

 

 

Covid: Francja zaaprobowała szczepionkę AstraZeneca dla ludzi powyżej 65 

roku życia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56242617 

 

 

 

Nowe warianty Covid-19 stwarzają „realne zagrożenie" dla procesu szczepień 

ostrzega amarykański Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56247656 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56249626
https://www.bbc.com/news/world-europe-56250453
https://iz.ru/1131478/2021-03-02/lukashenko-vystupil-za-bazirovanie-v-belorussii-rossiiskikh-samoletov
https://iz.ru/1131478/2021-03-02/lukashenko-vystupil-za-bazirovanie-v-belorussii-rossiiskikh-samoletov
https://www.bbc.com/news/world-europe-56242617
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56247656
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1. III 

Przewrót w Mjanmie: Aung San Suu Kyi pojawiła się w sądzie w obliczu nowych 

oskarżeń w stosunku do niej 

 

Protestujący żądają uwolnienia Aung San Suu Kyi oraz innych liderów 

zatrzymanych po przewrocie 

 

Myanmar's Aung San Suu Kyi po raz pierwszy od czasu zatrzymani pojawiła się 

w sądzie na obrazie wideo 

 

Liderka wydaje się być w „dobrym zdrowiu” i poprosiła aby spotkać sie ze 

swoimi prawnikami. Wobec niej zgłoszono kolejne dwa zarzuty po tym kiedy 

została aresztowana po przewrocie 1 lutego. tymczasem protestujący ponownie 

wyszli na ulice pomimo wydarzeń w niedzielę kiedy zabito 18 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56235405 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56235405
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J. Khashoggi: Narzeczona zamordowanego dziennikarza domaga się ukarania 

saudyjskiego księcia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56236578 

 

 

USA: D. Trump podczas przemówienia do konserwatystów wykluczył utworzenie 

nowej partii politycznej  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56230998 

 

 

 

B. Netanyahu oskarża Iran o odpowiedzialność za detonację ładunku 

wybuchowego na statku, którego właścicielem jest Izrael w Zatoce Omańskiej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56237295 

 

 

 

ROSJA: W. Putin poinformował o skuteczności rosyjskich szczepionek 

przeciwko nowym wersjom wirusa Covid-19 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1130872/2021-03-01/putin-zaiavil-ob-effektivnosti-

rossiiskikh-vaktcin-protiv-novykh-shtammov-covid-19 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56236578
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56230998
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56237295
https://iz.ru/1130872/2021-03-01/putin-zaiavil-ob-effektivnosti-rossiiskikh-vaktcin-protiv-novykh-shtammov-covid-19
https://iz.ru/1130872/2021-03-01/putin-zaiavil-ob-effektivnosti-rossiiskikh-vaktcin-protiv-novykh-shtammov-covid-19

