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W numerze: 

63    Adobe Flash Player właśnie przestaje być stosowany  

59    Wybory prezydenckie w USA: Próba aby wiceprezydent   

      podważył wyniki głosowania została odrzucona 

58    Pakistańscy górnicy porwani i zabici przez Państwo Islamskie 

52    Nie będzie ekstradycji Juliana Assange'a do USA 

51    Wybory do senatu w Georgii: Demokraci przejmują kontrolę  

50    W Hong-Kongu aresztowano 53 aktywistów  

49    Zmiany klimatu: Rok 2020 był najcieplejszym 

45    Znaleziono „czarne skrzynki" z rozbitego samolotu Air Boeing 737     

38    USA: Impeachment wobec D. Trumpa 

37    We Włoszech doszło do kryzysu politycznego  

36    Trzęsienie ziemi w Indonezji: Kilkadziesiąt osób zginęło 

35    Rząd premiera M. Rutte poddał sie do dymisji    

31    Darfur w Sudanie: W starciach zginęło ponad 80 osób 

28    Rurociąg Keystone: J. Biden anuluje decyzje o jego budowie 

21    Republika Środkowoafrykańska ogłosiła stan wyjatkowy 
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18    Alexei Navalny: „Ponad 3000 osób zostało zatrzymanych"  

15    Akcja ratunkowa w chińskiej kopalni 

14    INDIE-CHINY-Sikkim: Doszło do starć na granicy  

14    Włoski premier G. Conte rezygnuje ze stanowiska  

13    Covid: W Holandii trwają trzecią noc z rzędu protesty 

5     Zakaz aborcji w Polsce: Protestujący wyszli na ulice  

      Warszawy 

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

31.I 

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

Policja ograniczyła możliwość protestów w Moskwie 

 

Tysiące Rosjan wzięły udział w protestach żądając uwolnienia uwięzionego 

opozycjonisty Alexeia Navalnego 
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Ponad 5000 ludzi zostało zatrzymanych informuje grupa monitorująca. W 

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

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

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

bezpieczeństwa o atak ale Kreml zaprzecza temu. 

źródło: BBC 

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

 

 

 

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

źródło: IZ 

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

politciei-gaza-na-nesanktcionirovannoi-aktcii 

 

 

 

Kryzys w Tigray: W Etiopii dochodzi do ludobójstwa powiedział były lider 

kraju 

źródło: BBC 

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

 

 

 

Covid: Izrael przekaże 5000 dawek szczepionki dla Palestyńczyków 

źródło: BBC 

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

 

 

 

 

Kierowca karetki w Libanie: „Szpitale nie przyjmują naszych pacjentów 

chorych na Covid" 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55876033
https://iz.ru/1118799/2021-01-31/v-peterburge-oprovergli-primenenie-politciei-gaza-na-nesanktcionirovannoi-aktcii
https://iz.ru/1118799/2021-01-31/v-peterburge-oprovergli-primenenie-politciei-gaza-na-nesanktcionirovannoi-aktcii
https://www.bbc.com/news/world-africa-55877939
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55879337
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źródło: BBC 

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

 

 

 

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

koronawirusem 

źródło: BBC 

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

 

 

 

 

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

reprezentować przed procesem impeachmentu 

źródło: BBC 

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

 

 

30.I 

Protesty w Indiach: Protestującym w Delhi rolnikom odcięto dostęp od 

internetu 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-55861948
https://www.bbc.com/news/uk-england-beds-bucks-herts-55881508
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55876035
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W sobotę tysiące rolników zablokowały drogę w Ghazipur w pobliżu Delhi  

 

Indie zawiesiły dostęp do mobilnego internetu w trzech prowincjach wokół 

stolicy Delhi gdzie rolnicy prowadzą strajk głodowy w proteście przeciwko 

zmianom w prawie agrarnym 

 

Rząd zapowiedział, że brak dostępu do usług mobilnego internetu potrwa do 

niedzieli aby „zachować bezpieczeństwo publiczne". Dziesiątki tysięcy 

protestujących rolników obozuje na przedmieściach Delhi od ponad miesiąca. 

Rozmowy pomiędzy związkami a rządem nie rozwiązały impasu. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55872480 

 

 

Zakaz aborcji w Polsce: Protestujący wyszli na ulice Warszawy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-55869496 

 

 

Brian Sicknick: Ciało Oficera zabitego w zamieszkach pod Kapitolem zostanie 

wystawione przed pogrzebem 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55872480
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-55869496
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https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55866716 

 

 

Na Ukrainie ujawniono „zły" i „bardzo zły" scenariusz w Donbasie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1118470/2021-01-30/na-ukraine-raskryli-plokhoi-i-ochen-

plokhoi-stcenarii-po-donbassu 

 

 

Covid-19: Francja zamyka granice dla większości połączeń spoza UE 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55863069 

 

 

Covid: UE „popełniła błąd" w związku ze szczepieniami powiedział Michael 

Gove 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/uk-55873288 

 

 

Koronawirus: WHO krytykuje UE w związku z kontrolą eksportu szczepionek 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55860540 

 

 

„Fiasko" UE w próbie wywarcia presji na Komisję Europejską w sprawie na 

Irlandii Północnej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55872763 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55866716
https://iz.ru/1118470/2021-01-30/na-ukraine-raskryli-plokhoi-i-ochen-plokhoi-stcenarii-po-donbassu
https://iz.ru/1118470/2021-01-30/na-ukraine-raskryli-plokhoi-i-ochen-plokhoi-stcenarii-po-donbassu
https://www.bbc.com/news/world-europe-55863069
https://www.bbc.com/news/uk-55873288
https://www.bbc.com/news/world-europe-55860540
https://www.bbc.com/news/world-europe-55872763
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Rosyjski miliarder Arkady Rotenberg mówi, że „Pałac Putina" należy do niego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55872249 

 

 

Amerykańscy eksperci opisali scenariusze uderzenia NATO na Kaliningrad 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1118437/2021-01-30/amerikanskie-eksperty-opisali-stcenarii-

udara-nato-po-kaliningradu 

 

 

29.I 

Chiny ostrzegają, że niepodległość dla  Tajwanu „oznacza wojnę" po tym jak 

Stany Zjednoczone deklarują poparcie 

 

 

Chiny uważają Tajwan za zbuntowana republikę  

 

Chiny  ostrzegły Tajwan, że jakiekolwiek dążenie do niepodległości „oznacza 

wojnę" 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55872249
https://iz.ru/1118437/2021-01-30/amerikanskie-eksperty-opisali-stcenarii-udara-nato-po-kaliningradu
https://iz.ru/1118437/2021-01-30/amerikanskie-eksperty-opisali-stcenarii-udara-nato-po-kaliningradu
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Ostrzeżenie wydano kilka dni po tym kiedy Chiny rozpoczęły wojskowe manewry 

a ich samoloty przeleciały nieopodal wyspy. Doszło również do tego po tym 

kiedy nowy prezydent USA Joe Biden potwierdził swoje zaangażowanie w sprawy 

Tajwanu i określił soje stanowisko w Azji. USA uznały ostatnie ostrzeżenie 

China za „niefortunne" dodając, że takie napięcia mogą prowadzić "tylko do 

konfrontacji" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55851052 

 

 

 

Covid: Ujawniono kwestionowany kontrakt zawarty pomiędzy UE a firmą 

AstraZeneca 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55852698 

  

 

ROSJA: Szef ministerstw zdrowa M. Muraszko spodziewa  się w lutym i marcu 

przełomowego momentu w walce z COVID-19 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1117975/2021-01-29/murashko-dopustil-v-fevrale-marte-

perelomnyi-moment-v-borbe-s-covid-19 

 

 

 

 

Izraelscy archeolodzy znaleźli „biblijny królewski barwnik purpurowy”  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55815820 

 

 

 

Nigeryjski oddział firmy Shell ma zapłacić odszkodowanie za wyciek ropy 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55851052
https://www.bbc.com/news/world-europe-55852698
https://iz.ru/1117975/2021-01-29/murashko-dopustil-v-fevrale-marte-perelomnyi-moment-v-borbe-s-covid-19
https://iz.ru/1117975/2021-01-29/murashko-dopustil-v-fevrale-marte-perelomnyi-moment-v-borbe-s-covid-19
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55815820
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-55853024 

 

 

10 filmów do obejrzenia w lutym 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/culture/article/20210128-ten-films-to-watch-in-february 

22 styczeń (piatek) – 28 styczeń (czwartek) 2021 

 

28.I 

W Polsce wprowadzono kontrowersyjny zakaz prawie całkowitego wykonywania 

aborcji 

 

W czwartek w Krakowie zebrały się grupy ludzi, aby zaprotestować przeciwko 

restrykcjom związanym z przeprowadzaniem aborcji 

 

Decyzja trybunału wywołała ogromne protesty kiedy została ogłoszona w 

październiku. Aborcja jest teraz dozwolone tylko w przypadku gwałtu, 

kazirodztwa i jeśli ciąża zagraża życiu matki. Większość Polaków jest 

https://www.bbc.com/news/world-africa-55853024
https://www.bbc.com/culture/article/20210128-ten-films-to-watch-in-february
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przeciwna zaostrzaniu prawa i w czwartek w polskich miastach miały miejsce 

protesty  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55838210 

 

 

 

Trzy rosyjskie partie podpisały manifest o połączeniu sił 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1117438/2021-01-28/tri-rossiiskie-partii-podpisali-manifest-

ob-obedinenii 

 

 

 

Koronawirus: Niemcy uznały, że szczepionka firmy AstraZeneca powinna być 

podawana tylko ludziom poniżej 65 roku życia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55839885 

 

 

 

Niemiecki skrajanie prawicowy napastnik został skazany na dożywocie za 

zamordowanie polityka Waltera Lübcke'a 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55824282 

 

 

 

 

Amerykański wysłannik związany z klimatem John Kerry powiedział BBC, że 

szczyt klimatyczny pod auspicjami ONZ , które odbędzie się w Wielkiej 

Brytanii jest „ostatnią najlepszą szansą" aby odwrócić najgorsze 

konsekwencje zmian w środowisku naturalnym dla świata  

https://www.bbc.com/news/world-europe-55838210
https://iz.ru/1117438/2021-01-28/tri-rossiiskie-partii-podpisali-manifest-ob-obedinenii
https://iz.ru/1117438/2021-01-28/tri-rossiiskie-partii-podpisali-manifest-ob-obedinenii
https://www.bbc.com/news/world-europe-55839885
https://www.bbc.com/news/world-europe-55824282
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55836163 

 

 

27.I 

J. Biden poruszył kwestię ingerencji w wybory podczas pierwszej rozmowy 

telefonicznej z W. Putinem 

Amerykański prezydent Joe Biden ostrzegł rosyjskiego przywódcę Władymira 

Putina w sprawie ingerencji w wybory prezydenckie podczas pierwszej rozmowy 

telefonicznej poinformował Biały Dom 

 

Rozmowa dotyczyła również kwestii trwających protestów w Rosji. W 

oświadczeniu Kreml nie odniósł się do żadnej z poruszonych kwestii 

informując, ze rozmowa była „utrzymana w tonie biznesowym i szczera". Obie 

strony podczas rozmowy zgodziły się co do przedłużenia porozumienia 

nuklearnego  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55819769 

 

 

ROSJA: D. Peskov poinformował o szczegółach rozmowy W. Putina i J. Bidena 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55836163
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55819769
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źródło: IZ 

https://iz.ru/1116914/2021-01-27/peskov-raskryl-detali-razgovora-putina-i-

baidena-o-dsnv 

 

 

 

 

Przemoc na Red Fort: Policja w Delhi zatrzymała 200 osób po proteście 

rolników 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55817628 

 

 

 

 

Covid Wielka Brytania: Premier informuje, że rząd przygotuje „plan" na 

otwarcie szkół, gospodarki i społeczeństwa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/uk-55823064 

 

 

 

Koronawirus: UE domaga się szczepionek wyprodukowanych przez firmę 

AstraZenecka 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55822602 

 

 

 

 

Pomimo pandemii prawie dwie trzecie ludzi na świecie traktuje zmiany 

klimatu jako globalny priorytet 

https://iz.ru/1116914/2021-01-27/peskov-raskryl-detali-razgovora-putina-i-baidena-o-dsnv
https://iz.ru/1116914/2021-01-27/peskov-raskryl-detali-razgovora-putina-i-baidena-o-dsnv
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55817628
https://www.bbc.com/news/live/uk-55823064
https://www.bbc.com/news/world-europe-55822602
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-55802902 

 

 

26.I 

Covid: W Holandii trwają trzecią noc z rzędu protesty 

 

 

W Rotterdamie szyby w sklepach zostały rozbite 

 

Ponad 180 osób zostało aresztowanych w 10 holenderskich miastach kiedy 

protestujący sprzeciwiający się godzinie policyjnej starło się z policją 

 

Sklepy w Rotterdamie zostały splądrowane a policja użyła armatki wodnej, 

kiedy protestujący sprzeciwili się ostatnio wprowadzonym restrykcjom. 

Premier Mark Rutte potępił „przestępczą przemoc" a minister sprawiedliwości 

poinformował, że godzina policyjna zostanie utrzymana 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55799919 

 

https://www.bbc.com/news/science-environment-55802902
https://www.bbc.com/news/world-europe-55799919
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Protest przeciwko reformie rolnej w Indii zaostrzył się we wtorek po tym 

kiedy rolnicy przedarli sie przez policyjne bariery aby rozpocząć szturm 

historycznego kompleks Red Fort 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-55793731 

 

 

 

Włoski premier G. Conte rezygnuje ze stanowiska w związku z kwestią 

dotyczącą radzenia sobie z pandemią 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55802611 

 

 

 

ROSJA: Poinformowano o odporności na brytyjski szczep wirusa, którą 

posiadają osoby, które już zostały zarażone i nie wykazują objawów 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1116389/2021-01-26/popova-zaiavila-ob-immunitete-k-

britanskomu-shtammu-u-perebolevshikh-koronavirusom 

 

 

Koronawirus: Istnieje obawa w związku z dostawami szczepionki do UE 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55805903 

 

 

25.I 

INDIE-CHINY-Sikkim: Doszło do starć na granicy pomiędzy oddziałami 

chińskimi i indyjskimi 

https://www.bbc.com/news/uk-55793731
https://www.bbc.com/news/world-europe-55802611
https://iz.ru/1116389/2021-01-26/popova-zaiavila-ob-immunitete-k-britanskomu-shtammu-u-perebolevshikh-koronavirusom
https://iz.ru/1116389/2021-01-26/popova-zaiavila-ob-immunitete-k-britanskomu-shtammu-u-perebolevshikh-koronavirusom
https://www.bbc.com/news/world-europe-55805903
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Sikkim jest jednym z wielu terenów o kwestionowanej przynależności do 

jednego z dwóch krajów. Zdjęcie archiwalne 

 

Doszło do starcia wojsk indyjskiego z chińskim w kwestionowanych terenach 

przygranicznych, rany odniosły obie strony informują media indyjskie 

 

Do incydentu doszło w północnym Sikkim ubiegłej środy . Indyjskie wojsko 

poinformowało, że doszło do „małego" incydentu, który został „załagodzony". 

Na najdłuższej na świecie granicy mają miejsce silne napięcia. Obie strony 

domagają się zwiększenia terenów przez siebie posiadanych. co najmniej 20 

indyjskich żołnierzy zginęło w rejonie Ladakh w czerwcu w 2020 roku 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-55793112 

 

 

 

 

Akcja ratunkowa w chińskiej kopalni: Podczas akcji ratunkowej w prowincji 

Shandong znaleziono dziewięciu martwych górników  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55793578 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55793112
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55793578
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MSZ Rosji wyraziło protest w związku z publikacją przez USA tekstów na 

temat nielegalnych działań 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1115928/2021-01-25/poslu-ssha-vyrazili-protest-iz-za-

publikatcii-dipmissii-o-nezakonnykh-aktciiakh 

 

 

 

 

Prezydent J. Biden obiecał przyspieszyć proces szczepienia przeciwko Covid 

w USA i skrytykował tempo operacji podczas poprzedniej administracji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55721437 

 

 

 

 

Covid: Premier Holandii Mark Rutt potępia zamieszki związane z godziną 

policyjną 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55796126 

 

 

24.I 

Akcja ratunkowa w kopalni w Chinach: Jedenastu górników udało się wydobyć 

na powierzchnię 

 

https://iz.ru/1115928/2021-01-25/poslu-ssha-vyrazili-protest-iz-za-publikatcii-dipmissii-o-nezakonnykh-aktciiakh
https://iz.ru/1115928/2021-01-25/poslu-ssha-vyrazili-protest-iz-za-publikatcii-dipmissii-o-nezakonnykh-aktciiakh
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55721437
https://www.bbc.com/news/world-europe-55796126
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Uratowanie 11 górników zajęło kilka godzin w niedzielę rano 

 

Ratownicy w Chinach ocalili 11 górników w kopalni złota, którzy byli 

uwięzieni kilkaset metrów pod ziemią przez dwa tygodnie 

 

Na filmie pokazano pierwszego górnika, któremu zasłonięto oczy aby ochronić 

je przed światłem. Los 10 pozostałych górników jest nieznany, akcja 

ratunkowa trwa. Wejście do tunelu prowadzącego do kopalni złota w prowincji 

Shandong zostało zniszczone na skutek wybuchu do którego doszło 10 stycznia 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55784231 

 

 

 

Minister zdrowia Wielkiej Brytanii informuje, że 75% ludzi w wieku powyżej 

80%  domów opieki otrzymało pierwszą dawkę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/uk-55785362 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55784231
https://www.bbc.com/news/live/uk-55785362
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Szwecja wprowadziła zakaz wjazdu z Norwegi z powodu nowej odmiany 

koronawirusa 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1115683/2021-01-24/shvetciia-zapretila-vezd-iz-norvegii-iz-

za-novogo-shtamma-koronavirusa 

 

 

Covid: Nowa Zelandia poinformowała o pierwszym przypadku zakażenia od 

miesięcy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55785787 

 

 

SpaceX: Wystrzelono rekordową liczbę satelitów okołoziemskich 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-55775977 

 

 

23.I 

Alexei Navalny: „Ponad 3000 osób zostało zatrzymanych" w czasie protestów 

na terenie Rosji 

 

https://iz.ru/1115683/2021-01-24/shvetciia-zapretila-vezd-iz-norvegii-iz-za-novogo-shtamma-koronavirusa
https://iz.ru/1115683/2021-01-24/shvetciia-zapretila-vezd-iz-norvegii-iz-za-novogo-shtamma-koronavirusa
https://www.bbc.com/news/world-asia-55785787
https://www.bbc.com/news/science-environment-55775977
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Podczas protestów w Moskwie policja użyła pałek 

 

Policja w Rosji zatrzymała ponad 3000 ludzi w czasie protestów w związku ze 

wsparciem dla uwięzionego opozycjonisty A. Navalnego 

 

Dziesiątki tysiące ludzi zignorowały obecność policji aby przyłączyć się do 

największych protestów od lat przeciwko prezydentowi W. Putinowi 

W Moskwie policja biła protestujących i wyciągała z tłumu protestujących. 

A. Navalny, największy krytyk W. Putina po swoim aresztowaniu wezwał do 

protestów w miniona niedzielę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55778334 

 

 

ROSJA: MSZ FR oceniło próby wmieszania się USA w sprawy wewnętrzne Rosji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1115472/2021-01-23/v-mid-rf-osudili-popytki-vmeshatelstva-

ssha-vo-vnutrennie-dela-rossii 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55778334
https://iz.ru/1115472/2021-01-23/v-mid-rf-osudili-popytki-vmeshatelstva-ssha-vo-vnutrennie-dela-rossii
https://iz.ru/1115472/2021-01-23/v-mid-rf-osudili-popytki-vmeshatelstva-ssha-vo-vnutrennie-dela-rossii
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Covid: Premier Włoch uznał „za niedopuszczalne" opóźnienia w szczepieniu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55780431 

 

 

 

Covid: Zdaniem naukowców nowy szczep wirusa jest groźniejsza niż jego 

poprzednia wersja 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-55779171 

 

 

 

CHINY - Wuhan obchodzi rocznicę wybuchu epidemii świętując i zaprzeczając, 

że początek epidemii miał miejsce w tym mieście 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55765875 

 

 

 

Greece #Metoo: Kobiety przerywają milczenie w związku z ujawnionymi 

przypadkami molestowania w sportowej sekcji żeglarskiej (Hellenic Sailing 

Federation) 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-55716338 

 

 

 

Migranci z Hong Kongu będą mogli dostać wizę brytyjską 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55357495 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55780431
https://www.bbc.com/news/uk-55779171
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55765875
https://www.bbc.com/news/world-europe-55716338
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55357495
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22.I 

Republika Środkowoafrykańska ogłosiła stan wyjątkowy po tym jak rebelianci 

otoczyli Bangui 

 

 

Oddziały z Rwandy są wśród kontyngentu sił pokojowych rozmieszczonego w 

celu wspierania rządu kraju 

 

Republika Środkowoafrykańska (CAR) ogłosiła wprowadzenie stanu wyjątkowego 

podczas gdy wojsko i oddziały ONZ próbója odeprzeć grupy rebeliantów, które 

chcą obalić rząd 

 

Antyrządowi bojownicy, którzy obecnie kontrolują dwie trzecie kraju 

otoczyli stolicę Bangui. 

Wysłannik ONZ do CAR ostrzegł, że kraj „jest poważnie zagrożony". 

Rebelianci podważają ważność powtórnej elekcji prezydenta Faustin Archange 

Touadéra w ubiegłym miesiącu 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-africa-55764213 

  

https://www.bbc.com/news/world-africa-55764213
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USA - Impeachment D. Trumpa: Proces Senatu nad byłym prezydentem został 

przełożony na następny  miesiąc 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55761044 

 

 

ROSJA: W FR zareagowano na wezwanie Europarlamentu aby przerwać budowę 

gazociągu „Nord Stream 2" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1114949/2021-01-22/v-frg-otreagirovali-na-prizyv-

evroparlamenta-prervat-stroitelstvo-sp-2 

 

 

Google zagroziło wycofaniem swojej wyszukiwarki z Australii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-55760673 

 

 

 

15 styczeń (piatek) – 21 styczeń (czwartek) 2021 

21.I 

Koronawirus: Węgry są pierwszym krajem w UE, który zaaprobuje rosyjską 

szczepionkę 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55761044
https://iz.ru/1114949/2021-01-22/v-frg-otreagirovali-na-prizyv-evroparlamenta-prervat-stroitelstvo-sp-2
https://iz.ru/1114949/2021-01-22/v-frg-otreagirovali-na-prizyv-evroparlamenta-prervat-stroitelstvo-sp-2
https://www.bbc.com/news/world-australia-55760673
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Jak wyglądają poszczególne szczepionki w zestawieniu 

 

Węgry są pierwszym krajem w UE, który daje wstępną zgodę na rosyjską 

szczepionkę Sputnik V 

 

W czwartek szef personelu premiera Viktora Orbana potwierdził aprobatę dla 

szczepionki rosyjskiej oraz szczepionki Oxford-AstraZeneca jako możliwych 

do użycia przez służby medyczne. Minister spraw zagranicznych Peter 

Szijjarto udaje się do Moskwy w celu przeprowadzania dalszych rozmów 

podczas, których ma być przedyskutowana kwestie transportu i dystrybucji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55747623 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55747623
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ROSJA: RPP poinformowała o atakach informacyjnych na szczepionkę  „Sputnik 

V" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1114465/2021-01-21/v-rfpi-zaiavili-ob-informatcionnykh-

atakakh-na-sputnik-v 

 

 

USA Covid: J. Biden podpisał rozporządzenia wykonawcze dotyczące pomocy 

żywnościowej oraz ochrony pracowników 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55750884 

  

 

 

 

USA: J. Biden sądzi, że liczba ofiar Covid - 19 może sięgnąć 500 000 w 

przyszłym tygodniu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-55745861 

 

 

 

A. Merkel nazwała „nieodpowiednimi środkami" pomysł wprowadzenia sankcji 

przez USA w związku z budową „Nord stream 2" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1114444/2021-01-21/merkel-nazvala-neumestnym-sredstvom-

sanktcii-ssha-po-severnomu-potoku-2 

 

 

Doszło do dyplomatycznego sporu pomiędzy Wielką Brytanią w związku ze 

statusem ambasadora unijnego w Londynie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-55742664 

https://iz.ru/1114465/2021-01-21/v-rfpi-zaiavili-ob-informatcionnykh-atakakh-na-sputnik-v
https://iz.ru/1114465/2021-01-21/v-rfpi-zaiavili-ob-informatcionnykh-atakakh-na-sputnik-v
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55750884
https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-55745861
https://iz.ru/1114444/2021-01-21/merkel-nazvala-neumestnym-sredstvom-sanktcii-ssha-po-severnomu-potoku-2
https://iz.ru/1114444/2021-01-21/merkel-nazvala-neumestnym-sredstvom-sanktcii-ssha-po-severnomu-potoku-2
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55742664
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Włoska straż przybrzeżna natrafiła na zwłoki wielkiego wieloryba 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55747614 

 

 

20.I 

USA: Chiny „odpowiadają za zbrodnie przeciwko ludzkości wobec Ujgurów" 

Zdaniem Chin zakłady dla Ujgurów służą ich kształceniu zawodowemu 

 

Chiny popełniły zbrodnie przeciwko ludzkości w związku z represjami 

podjętymi wobec innych muzułmanów - powiedział we wtorek Sekretarz Stanu 

Mike Pompeo 

 

Antony Blinken, wybrany przez prezydenta elekta - Joe Bidena na stanowisko 

nowego Sekretarza Satnu powiedział, że zgadza się z tym stwierdzeniem. 

Ugrupowania zajmujące się ochroną praw człowieka sądzą, że Chiny zatrzymały 

i przetrzymują aż do miliona Ujgurów w ciągu minionych kilku lat w 

ośrodkach, które określa sie jako „obozy reedukacyjne" 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55747614
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55723522 

 

 

 

 

J. Biden podpisuje rozporządzenia kończące kluczowe projekty polityki D. 

Trumpa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-55730500 

 

 

 

D. Trum ułaskawił kilkadziesiąt osób w ciągu ostatnich godzin pełnionego 

przez niego urzędu prezydenta w tym jego byłego doradcę Steve Bannona 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55729221 

 

 

 

Prezydentura D. Trumpa: Obraz czterech minionych lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-55683896 

 

 

 

W Kijowie zapowiedzieli możliwość pojednania Rosji i Ukrainy w jeden dzień 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1113985/2021-01-20/v-kieve-zaiavili-o-vozmozhnosti-

primireniia-rossii-i-ukrainy-za-odin-den 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55723522
https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-55730500
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55729221
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-55683896
https://iz.ru/1113985/2021-01-20/v-kieve-zaiavili-o-vozmozhnosti-primireniia-rossii-i-ukrainy-za-odin-den
https://iz.ru/1113985/2021-01-20/v-kieve-zaiavili-o-vozmozhnosti-primireniia-rossii-i-ukrainy-za-odin-den
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Naukowcy opracowali lek chroniący przed ciężkim przebiegiem COVID-19 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1113981/2021-01-20/uchenye-razrabotali-zashchishchaiushchee-

ot-tiazhelogo-techeniia-covid-19-lekarstvo 

 

 

19.I 

Premier Włoch G. Conte wygrał kluczowe głosowanie w Senacie i pozostanie u 

władzy 

Giuseppe Conte informuje, że walki polityczne pogarszają istniejący kryzys 

 

Premier Włoch Giuseppe Conte wygrał kluczowe głosowanie i pozostanie na 

stanowisku po tym jak były premier Matteo Renzi wycofał swoja partię z 

koalicji 

 

Głosowanie w senacie w stosunku 156 do 140 przy 16 nieobecnych oznacza, że  

premier nie ma absolutnej większości w izbie wyższej. Partie opozycyjne 

informują, że planują poprosić prezydenta Sergio Mattarella o interwencję 

https://iz.ru/1113981/2021-01-20/uchenye-razrabotali-zashchishchaiushchee-ot-tiazhelogo-techeniia-covid-19-lekarstvo
https://iz.ru/1113981/2021-01-20/uchenye-razrabotali-zashchishchaiushchee-ot-tiazhelogo-techeniia-covid-19-lekarstvo
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aby zmusić premiera do odejścia. G. Conte profesor prawa jest premierem od 

2018 roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55717783 

 

 

 

 

Amerykański prezydent Joe Biden anuluje jedno z ostatnich decyzji D. Trumpa 

przez zablokowanie jego dekretu anulując zakaz wizyt w Stanach 

Zjednoczonych z Europy i Brazylii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55713570 

 

 

Śmiertelny wypadek w Surat: Ciężarówka wjechała w 15 robotników zabijając 

wszystkich, którzy spali na jezdni 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55715230 

 

 

Niemcy ocenili plany USA dotyczące nałożenia sankcji na „Nord Stream-2" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1113458/2021-01-19/v-frg-otcenili-plany-ssha-po-vvedeniiu-

sanktcii-protiv-severnogo-potoka-2 

  

 

Rurociąg Keystone: J. Biden anuluje decyzje o jego budowie w pierwszym dniu 

swojej prezydentury 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55709261 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55717783
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55713570
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55715230
https://iz.ru/1113458/2021-01-19/v-frg-otcenili-plany-ssha-po-vvedeniiu-sanktcii-protiv-severnogo-potoka-2
https://iz.ru/1113458/2021-01-19/v-frg-otcenili-plany-ssha-po-vvedeniiu-sanktcii-protiv-severnogo-potoka-2
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55709261
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Karawana migrantów: Meksyk wywiera presję na USA aby zreformować politykę 

imigracyjną 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55714865 

 

 

 

18.I 

 

Alexei Navalny: Otruty kryty W. Putina - A. Navalny pozostanie zatrzymany 

 

Kilkudziesięciu ludzi zebrało się przed posterunkiem Khimki żądając 

zwolnienia A. Navalnego 

 

Lider rosyjskiej opozycji został aresztowany i zatrzymany na 30 dni po 

powrocie do Moskwy po raz pierwszy do momentu kiedy został otruty 

 

Alexei Navalny powiedział, że decyzja sądu została ogłoszona na posterunku 

policyjnym była kpina i wezwał do protestów na ulicy. Kilkudziesięciu jego 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55714865
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zwolenników zebrało się przed posterunkiem w Moskwie gdzie skandowano 

„Wstyd" i „Putin odejdź". A. Navalny został zatrzymany zaraz po tym kiedy 

przyleciał z Niemiec w niedzielę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55700312 

 

 

USA - Zamieszki na Kapitolu: Czy ugrupowania amerykańskich milicjantów 

staja się coraz bardziej aktywne? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55638579 

 

 

 

Notatka uwięzionych chińskich górników obudziła nadzieję na ich uwolnienie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55700021 

 

 

Rosja poinformowała o wydaleniu dwóch pracowników ambasady Holandii 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1112949/2021-01-18/rossiia-obiavila-o-vysylke-dvukh-

sotrudnikov-posolstva-niderlandov 

 

 

Aditya Singh: Znaleziono mężczyznę, który „mieszkał na lotnisku przez trzy 

miesiące" w związku z obawą przed Covid-19 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55702003 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55700312
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55638579
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55700021
https://iz.ru/1112949/2021-01-18/rossiia-obiavila-o-vysylke-dvukh-sotrudnikov-posolstva-niderlandov
https://iz.ru/1112949/2021-01-18/rossiia-obiavila-o-vysylke-dvukh-sotrudnikov-posolstva-niderlandov
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55702003
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17.I 

Darfur w Sudanie: W starciach zginęło ponad 80 osób 

Siły pokojowe zakończyły swoja misje w Darfurze w ubiegłym miesiącu 

 

Liczba ludzi zabitych podczas starć pomiędzy grupami etnicznymi w Darfurze 

(Sudanie zachodnim) wzrosła do 83 poinformowali lekarz 

 

Walki w stolicy regionu El Geneina rozpoczęły się w sobotę po tym jak 

został zasztyletowany mężczyzna. Wprowadzono godzinę policyjną  a premier 

Abdalla Hamdok wysłał delegację w celu przeprowadzenia śledztwa. Konflikt w 

Darfurze rozpoczął się w 2003 roku i zmusił miliony osób do opuszczenia 

domów a pomimo procesu pokojowego wciąż są napięcia. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-55695118 

 

 

 

ROSJA: A. Navalny: Otruty lider opozycji został zatrzymany po przylocie do 

kraju 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55694598 

https://www.bbc.com/news/world-africa-55695118
https://www.bbc.com/news/world-europe-55694598
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Inaguracja Joe Bidena: polecenia wykonawcze aby odwrócić politykę D. Trumpa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55694415 

 

 

 

Dziesiątki uzbrojonych Amerykanów zebrało się przed budynkiem Parlamentu w 

Michigan 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1112741/2021-01-17/desiatki-vooruzhennykh-amerikantcev-

sobrali-u-zdaniia-parlamenta-michigana 

 

 

W Serbii wskazano na próby oczernienia przez Zachód Rosyjskiej szczepionki 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1112743/2021-01-17/v-serbii-ukazali-na-popytki-zapada-

ochernit-rossiiskuiu-vaktcinu 

 

 

 

 

Lai Chi-Wai zebrał 5,2 miliona dolarów HK dla pacjentów, którzy potrzebują 

pieniędzy na operację  aby wspiąć sie na Nina Towers 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-55696245 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55694415
https://iz.ru/1112741/2021-01-17/desiatki-vooruzhennykh-amerikantcev-sobrali-u-zdaniia-parlamenta-michigana
https://iz.ru/1112741/2021-01-17/desiatki-vooruzhennykh-amerikantcev-sobrali-u-zdaniia-parlamenta-michigana
https://iz.ru/1112743/2021-01-17/v-serbii-ukazali-na-popytki-zapada-ochernit-rossiiskuiu-vaktcinu
https://iz.ru/1112743/2021-01-17/v-serbii-ukazali-na-popytki-zapada-ochernit-rossiiskuiu-vaktcinu
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-55696245
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16.I 

Polska zaproponowała prawo według którego media społecznościowe będą miały 

swobodę wypowiedzi 

 

Propozycję zaproponował Z. Ziobro 

 

Polski rząd zaproponował wprowadzenie nowego prawa, które powstrzyma media 

społecznościowe przed usuwaniem wypowiedzi bądź blokowanie tych 

użytkowników, którzy nie łamią polskiego prawa 

 

Proponowane prawo zakłada ukaranie platformy społecznościowej kwotą aż do 

50 milionów złotych jeśli ta usunie bądź zablokuje użytkownika, który nie 

łamie polskiego prawa. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro 

zapowiedział w piątek prawo „chroniące wolność wypowiedzi". Zgodnie z 

prawem   powstanie też „rada wolności słowa" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/technology-55678502 

 

 

https://www.bbc.com/news/technology-55678502
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Wybory prezydenckie w USA 2020: Czego kraje na świecie oczekują od J. 

Bidena? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-55682174 

 

 

Dustin Higgs: Wykonano ostatni wyrok śmierci na skazanym jeszcze podczas 

kadencji D. Trumpa 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55687279 

 

 

USA: J. Biden nominował Victorię Nuland na podsekretarza stanu w sprawach 

politycznych 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1112475/2021-01-16/baiden-vydvinul-nuland-na-post-

zamgossekretaria-po-politicheskim-voprosam 

  

 

 

NIEMCY: Armin Laschet został wybrany na przywódcę partii A. Merkel - CDU 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55688300 

 

 

 

Wieloletni lider Ugandy Yoweri Museveni ogłosił swoje zwycięstwo w wyborach 

prezydenckich 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-55689665 

 

 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-55682174
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55687279
https://iz.ru/1112475/2021-01-16/baiden-vydvinul-nuland-na-post-zamgossekretaria-po-politicheskim-voprosam
https://iz.ru/1112475/2021-01-16/baiden-vydvinul-nuland-na-post-zamgossekretaria-po-politicheskim-voprosam
https://www.bbc.com/news/world-europe-55688300
https://www.bbc.com/news/world-africa-55689665
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15.I 

Rząd premiera M. Rutte poddał sie do dymisji w związku ze skandalem 

dotyczącym finansowania dzieci 

Po spotkaniu gabinetowym holenderski premier przyjechał na rowerze do 

pałacu aby złożyć dymisje przed królem Wilhelmem -Alexandrem 

 

Rząd Holandii poddał się do dymisji po tym jak tysiące rodzin zostały 

fałszywie oskarżonych o defraudacje pieniędzy przeznaczonych na dzieci i 

zażądano, aby pieniądze te zostały zwrócone 

 

Rodziny ucierpiały „niewspółmiernie do zarzutów" zdecydowali posłowie wraz 

z urzędnikami skarbowymi, politykami, sędziami  pozostawiając je bez 

pomocy. Wielu z rodzin oskarżonych niesłusznie to rodziny imigrantów, które 

wpadły w tarapaty finansowe. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55674146 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55674146
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Trzęsienie ziemi w Indonezji: Kilkadziesiąt osób zginęło, poszukiwania 

ocalałych trwają 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55672126 

 

 

 

Koronawirus: Wielka Brytania zamknie wszystkie korytarze lotnicze od 

godziny 04:00 GMT w poniedziałek poinformował premier B. Johnson na 

konferencji prasowej w Downing Street  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-55673006 

 

 

 

 

 

Rosja rozpoczęła procedurę wychodzenia z porozumienia o otwartych 

przestworzach 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1111961/2021-01-15/rossiia-nachala-protceduru-vykhoda-iz-

dogovora-po-otkrytomu-nebu 

 

 

 

 

Korea Północna pokazała nowy pocisk balistyczny przeznaczony do 

wystrzeliwania z łodzi podwodnej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55671745 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55672126
https://www.bbc.com/news/live/world-55673006
https://iz.ru/1111961/2021-01-15/rossiia-nachala-protceduru-vykhoda-iz-dogovora-po-otkrytomu-nebu
https://iz.ru/1111961/2021-01-15/rossiia-nachala-protceduru-vykhoda-iz-dogovora-po-otkrytomu-nebu
https://www.bbc.com/news/world-asia-55671745
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8 styczeń (piatek) – 14 styczeń (czwartek) 2021 

14.I 

We Włoszech doszło do kryzysu politycznego w związku z wydatkami na Covid 

 

Matteo Renzi (na zdjęciu) krytykuje premiera G. Conte w związku z 

zarządzaniem środkami 

 

Koalicja rządowa oraz włoski premier Giuseppe Conte znaleźli się w stanie 

chaosu po tym jak były premier Matteo Renzi wycofał swoją partię z niej 

 

M. Renzi sprzeciwia się planom wydatków G. Conte  w wysokości 209 miliardów 

euro części z funduszo pomocowego UE na kryzys wywołany Covidem. Wycofanie  

partii M. Renzi - Italia Viva pozostawi G. Conte bez większości w izbie 

wyższej - senacie. Możliwe są wcześniejsze wybory ale M. Renzi ma niskie 

poparcie jak wskazują badania opinii publicznej. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55661781 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55661781


 POLSKI PORTAL  1-31 styczeń  2021                                                                                                                                            nr 1  (94)                                                                                                                                                        
38 
 

 

Impeachment D. Trumpa: Prezydent stanie przed Senatem USA po drugiej próbie 

usunięcia za stanowiska 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55658517 

 

 

 

Przejście infekcji Covid-19 może prowadzić „do kilku miesięcy odporności" 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/health-55651518 

 

 

 

Białoruskie ministerstwo komunikacji obiecało pokryć kraj siecią 5G w ciągu 

pięciu lat 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1111445/2021-01-14/minsviazi-belorussii-poobeshchalo-pokryt-

stranu-setiu-5g-za-piat-let 

 

 

 

Australia zamierza zabić amerykańskiego gołębia, który przebył Pacyfik 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-55660592 

 

 

13.I 

USA: Impeachment wobec D. Trumpa: Kilkoro Republikanów poprze Demokratów w 

czasie głosowania 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55658517
https://www.bbc.com/news/health-55651518
https://iz.ru/1111445/2021-01-14/minsviazi-belorussii-poobeshchalo-pokryt-stranu-setiu-5g-za-piat-let
https://iz.ru/1111445/2021-01-14/minsviazi-belorussii-poobeshchalo-pokryt-stranu-setiu-5g-za-piat-let
https://www.bbc.com/news/world-australia-55660592
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Jak przebiega impeachment ? 
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Izba Reprezentantów decyduje czy wszcząć procedurę impeachmentu wobec 

prezydenta D. Trumpa w związku z jego rolą w ostatnim szturmie ludzi na 

Kongres 

 

Demokraci oskarżają prezydenta o zachęcanie swoich zwolenników do ataku na 

Kapitol. Pięcioro ludzi poniosło smierć. Niektórzy przedstawiciele 

republikańskiej partii D. Trumpa poinformowali, że poprą Demokratów podczas 

głosowania w sprawie impeachmentu w środę formalnie oskarżając prezydenta o 

podżeganie do powstania 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55642101 

 

 

Procedura impeachmentu wobec D. Trumpa po raz drugi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-55645957 

 

 

Lisa Montgomery: W USA wykonano karę śmierci na jedynej kobiecie oczkującej 

na wyrok  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55642177 

 

 

ROSJA: M. Zacharowa skomentowała zatrzymanie Rosjan w Sudanie Południowym 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1110921/2021-01-13/zakharova-prokommentirovala-zaderzhanie-

rossiian-v-iuzhnom-sudane 

 

 

Sinovac: wyniki w Brazylii pokazują, że skuteczność chińskiej szczepionki 

jest na poziomie 50,4 % 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55642648 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55642101
https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-55645957
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55642177
https://iz.ru/1110921/2021-01-13/zakharova-prokommentirovala-zaderzhanie-rossiian-v-iuzhnom-sudane
https://iz.ru/1110921/2021-01-13/zakharova-prokommentirovala-zaderzhanie-rossiian-v-iuzhnom-sudane
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55642648
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12.I  

USA: Zwolennicy D. Trumpa planują zbrojne protesty przed inauguracja J. 

Bidena ostrzega FBI 

Po ostatnich zajściach na Kapitolu wzmacnia sie środki bezpieczeństwa 

FBI ostrzegło o możliwości zbrojnych protestów w USA zwolenników D. Trumpa 

i skrajnie prawicowych grup przed zaprzysiężeniem Joe Bidena na prezydenta 

 

Istnieją raporty grup zbrojnych planujących zabranie się osób z 50 stanów 

na Kapitolu i w Waszyngtonie DC w dniu inauguracji 20 stycznia. 

Służby bezpieczeństwa będą w gotowości po tym jak zwolennicy D. Trumpa 

szturmowali budynek Kongresu. Demokraci zapowiedzieli głosowanie za 

impeachmentem D. Trumpa w środę. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55625707 

 

 

 

USA: Setki osób zostanie oskarżonych w związku z zamieszkami na Kapitolu 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55625707
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-55629665 

 

Katastrofa w Indonezji: Udało się znaleźć czarne skrzynki samolotu 

Sriwijaya Air  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55628294 

 

 

Sir David Attenborough otrzymał szczepionkę przeciwko Covid-19 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-55630861 

 

 

ROSJA: Roskomnadzor opracował pierwsze protokoły dotyczące mediów-inagentów 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1110416/2021-01-12/roskomnadzor-sostavil-pervye-protokoly-v-

otnoshenii-smi-inoagentov 

 

 

11.I 

Katastrofa samolotu Sriwijaya Air: Nurkowie z Indonezji przeszukują wrak w 

poszukiwaniu czarnych skrzynek 

https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-55629665
https://www.bbc.com/news/world-asia-55628294
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-55630861
https://iz.ru/1110416/2021-01-12/roskomnadzor-sostavil-pervye-protokoly-v-otnoshenii-smi-inoagentov
https://iz.ru/1110416/2021-01-12/roskomnadzor-sostavil-pervye-protokoly-v-otnoshenii-smi-inoagentov
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Poszukiwania wznowiono rano w poniedziałek 

 

Marynarka wojenna Indonezji opublikował film przedstawiający nurków 

przeszukujących wrak pasażerskiego samolotu, który wpadł do morza, trwają 

poszukiwania czarnych skrzynek 

 

Zespołu poszukiwawcze znalazły szczątki ciał i wierzą, że znają położenia 

czarnych skrzynek. Zidentyfikowano pierwszą ofiarę. Okky Bisma l. 29 był 

jednym z pasażerów, który został zidentyfikowany po odciskach palców - 

poinformowały władze w poniedziałek 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55614074 

 

 

 

FBI ostrzega przed zbrojnymi protestami we wszystkich 50 stanach ze strony 

prawicowych ekstremistów przed inauguracją J. Bidena 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-55617421 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55614074
https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-55617421
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ROSJA: W. Putin poinformował o pomyślnej realizacji porozumienia w sprawie 

Górskiego Karabachu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1109985/2021-01-11/putin-zaiavil-o-posledovatelnoi-

realizatcii-soglasheniia-po-karabakhu 

 

 

 

Burza śnieżna Filomena: W Hiszpanii po spadku temperatury sprząta się śnieg 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55612955 

 

 

 

ROSJA: J. Biden wybrał na stanowisko dyrektora CIA byłego ambasadora Rosji 

- Williama Burnsa 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1109987/2021-01-11/baiden-vydvinul-na-post-glavy-tcru-eks-

posla-v-rossii-uiliama-bernsa 

 

  

 

Twitter usunął post wysłany z chińskiej ambasady w USA, w którym napisano, 

że kobiety należące do mniejszość ujgurskiej mają „wyzwolone" umysły dzięki 

polityce Chin w prowincji Xinjiang 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55608089 

 

 

 

10.I 

https://iz.ru/1109985/2021-01-11/putin-zaiavil-o-posledovatelnoi-realizatcii-soglasheniia-po-karabakhu
https://iz.ru/1109985/2021-01-11/putin-zaiavil-o-posledovatelnoi-realizatcii-soglasheniia-po-karabakhu
https://www.bbc.com/news/world-europe-55612955
https://iz.ru/1109987/2021-01-11/baiden-vydvinul-na-post-glavy-tcru-eks-posla-v-rossii-uiliama-bernsa
https://iz.ru/1109987/2021-01-11/baiden-vydvinul-na-post-glavy-tcru-eks-posla-v-rossii-uiliama-bernsa
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55608089


 POLSKI PORTAL  1-31 styczeń  2021                                                                                                                                            nr 1  (94)                                                                                                                                                        
45 
 

Znaleziono „czarne skrzynki" z rozbitego samolotu Air Boeing 737 

 

Części kadłuba samolotu zostały najprawdopodobniej znalezione 

 

„Czarne skrzynki" z pasażerskiego samolotu, który się rozbił wkrótce po 

starcie z Indonezji w niedzielę zostały znalezione - poinformowały władze 

 

Nurkowie marynarki wojennej wierzą, że będą w stanie wydobyć dwa 

rejestratory lotu, kiedy operacja poszukiwań zostanie wznowiona w 

poniedziałek 

Odnaleziono części samolotu i szczątki ludzkie. Na pokładzie Sriwijaya Air 

Boeing 737  znajdowało się 62 osoby, kiedy zniknął on z radarów lecąc na 

Borneo. 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-asia-55606599 

 

 

 

Samolot, który rozbił się w Indonezji znalazł się w strefie silnych 

turbulencji 

źródło: IZ  

https://www.bbc.com/news/world-asia-55606599
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https://iz.ru/1109735/2021-01-10/razbivshiisia-v-indonezii-boeing-popal-v-

zonu-silnoi-turbulentnosti 

 

 

 

Jak policja z RPA walczy z przemytnikami łuskowców 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-africa-55592290 

 

 

 

Australia kontra Indie: Gospodarz przeprasza, po tym jak wszczęto śledztwo 

w sprawie rasistowskiego zachowania 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/sport/cricket/55600880 

 

 

 

 

PAKISTAN: Przerwa zasilania pogrążyła kraj w ciemności 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55606598 

 

 

9.I 

Zamieszki  związane z D. Trumpem: 65 dni, które doprowadziły do chaosu na 

Kapitolu 

https://iz.ru/1109735/2021-01-10/razbivshiisia-v-indonezii-boeing-popal-v-zonu-silnoi-turbulentnosti
https://iz.ru/1109735/2021-01-10/razbivshiisia-v-indonezii-boeing-popal-v-zonu-silnoi-turbulentnosti
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-55592290
https://www.bbc.com/sport/cricket/55600880
https://www.bbc.com/news/world-asia-55606598
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Wiele osób zostało zaskoczonych wydarzeniami w Waszyngtonie ale ci którzy 

są zwolennikami teorii spiskowych i którzy śledzą ekstremistyczne 

ugrupowania prawicowe w sieci uważają, że były znaki zapowiadające to co 

sie stało 

 

O godzinie 2:21 (czasu wschodniego) w noc wyborów prezydent D. Trump 

wyszedł na scenę w  East Room w Białym Domu i ogłosił swoje zwycięstwo. 

„Jesteśmy gotowi aby wygrać wybory. Szczerze mówiąc wygralismy. Wygłosił 

swoje przemówienie godzinę po tym jak zamieścił post na Tweeterze: „Oni 

próbują ukraść nasze zwycięstwo". D. Trump nie wygrał. Żadne głosy nie 

zostały ukradzione. Ale dla wielu jego zwolenników te fakty nie miały 

znaczenia i dalej nie mają. Sześćdziesiąt pięć dni później koalicja 

protestujących zaczęła szturmować budynek Kapitolu. Wśród nich znaleźli się 

wierzący w teorię QAnon, członkowie grup: "Stop the Steal", aktywiści 

skrajnej prawicy , internetowe trolle i inni. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55592332 

 

 

Jak protesty rozprzestrzeniły się po Stanach Zjednoczonych ? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-55596518 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55592332
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-55596518
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Noc spędzona w czasie największego protestu indyjskich rolników 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-55584924 

 

 

 

Śnieżyca Filomena: Duże opady śniegu w Madrycie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-55605863 

 

 

8.I 

Zamieszki w Kapitolu: Amerykanie „zaszokowani" i „zażenowani" 

 

Szturm amerykańskiego Kapitolu w Waszyngtonie DC wstrząsnął widzami na 

świecie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55582166 

 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-55584924
https://www.bbc.com/news/av/world-55605863
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55582166
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USA: Demokraci planują w poniedziałek wszczęcie procedur impeachmentu 

przeciwko D. Trumpowi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-55586067 

 

 

Film nagrany przez telefon komórkowy pokazuje chaotyczne sceny w 

amerykańskim Kapitolu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-55582886 

 

 

 

Zmiany klimatu: Rok 2020 był najcieplejszym, kiedy pojawiły się 

ekstremalnie wysokie temperatury 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-55576736 

 

 

 

 

ROSJA: Cena ropy brent wzrosła ponad 55 dolarów za baryłkę 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1109233/2021-01-08/tcena-nefti-brent-prevysila-55-za-barrel-

vpervye-s-fevralia 

 

 

 

Abu Bakar Ba'asyir: Radykalny duchowny związany z zamachami bombowymi na 

Bali został uwolniony 

https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-55586067
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-55582886
https://www.bbc.com/news/science-environment-55576736
https://iz.ru/1109233/2021-01-08/tcena-nefti-brent-prevysila-55-za-barrel-vpervye-s-fevralia
https://iz.ru/1109233/2021-01-08/tcena-nefti-brent-prevysila-55-za-barrel-vpervye-s-fevralia
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55583154 

 

 

 

1 styczeń (piatek) – 7 styczeń (czwartek) 2021 

7.I 

Narodowe prawo bezpieczeństwa: W Hong-Kongu aresztowano 53 aktywistów 

prodemokratycznych 

 

 

 

Lester Shum pierwszemu zakazano wstępu do biura po czym został aresztowany 

 

Ponad 50 najbardziej zaangażowanych aktywistów i polityków zostało 

aresztowanych w wyniku największej akcji odkąd Chiny wprowadziły drakońskie 

prawo dotyczące bezpieczeństwa w ubiegłym roku 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55583154
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Około 1000 policjantów wzięło udział w porannej akcji dotyczącej 72 punktów 

w mieście. Zatrzymani są oskarżeni o próbę „obalenia rządu. Chiński rząd 

nałożył prawo na pół autonomiczne terytorium w czerwcu tłumacząc to 

potrzebą zdławienia gwałtownych protestów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55555299 

 

 

USA: Protesty na Kapitolu - Liderzy Demokratów Nancy Pelosi i Chuck Schumer 

wzywają do pozbawienia D. Trumpa urzędu 13 dni przez zakończeniem kadencji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-55558355 

 

 

Wybory do senatu w Georgii: Demokraci przejmują kontrolę po zwycięstwie 

Raphaela Warnock i Jon Ossoffa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55556928 

 

 

 

D. Trump odzyskał z powrotem dostęp do konta na Twitterze 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/technology-55569604 

 

 

 

Breonna Taylor: Dwaj policjanci z Louisville zostało zwolnionych w związku 

z ich rolą w śmiertelnym postrzeleniu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55565602 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55555299
https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-55558355
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55556928
https://www.bbc.com/news/technology-55569604
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55565602
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ROSJA: W ciągu doby zarejestrowano  23541 nowych przypadków zakażeń 

koronawirusem 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1108964/2021-01-07/v-rossii-vyiavili-23-541-novyi-sluchai-

covid-19-za-sutki 

 

 

 

Covid-19: Szczepionka z Oxfordu przekazana do setek miejsc szczepień w 

Anglii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-55567421 

 

 

6. I 

Nie będzie ekstradycji Juliana Assange'a do USA 

 

J. Assange i sędzia okręgowy Vanessa Baraitser 

https://iz.ru/1108964/2021-01-07/v-rossii-vyiavili-23-541-novyi-sluchai-covid-19-za-sutki
https://iz.ru/1108964/2021-01-07/v-rossii-vyiavili-23-541-novyi-sluchai-covid-19-za-sutki
https://www.bbc.com/news/health-55567421
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Julian Assange pozostanie w więzieniu kontynuując walkę przeciwko 

ekstradycji do USA 

Sędzia okręgowy Vanessa Baraitser poinformowała, że nie ma podstaw sądzić, 

że J. Assange będzie próbował uciec. w poniedziałek postanowiła, że 

założyciel Wikileaks nie może podlegać ekstradycji do USA ponieważ istnieje 

prawdopodobieństwo, że może popełnić samobójstwo. USA odwołuje się od 

wyroku i sprzeciwia się zwolnieniu 49-letniego mężczyzny z więzienia o 

specjalnym systemie bezpieczeństwa przed rozpoczęciem sprawy. J. Assange 

przebywał w więzieniu od 2019 roku po tym jak przez siedem lat ukrywał się 

w ambasadzie Ekwadoru aby uniknąć ekstradycji 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/uk-55562207 

 

 

Wybory w Georgii: Demokraci na drodze do uzyskania kontroli w Senacie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55544056 

 

 

 

Wyniki wyborów w Georgii: Dlaczego te dwa zwycięstwa są tak ważne dla J. 

Bidena? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55555576 

 

 

D. Trump: „Nigdy nie zrezygnujemy, nigdy nie przyznamy się do porażki" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-55561627 

 

 

 

Joe Biden określił protesty na Kapitolu jednymi „z najczarniejszych dni" w 

historii USA 

https://www.bbc.com/news/uk-55562207
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55544056
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55555576
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-55561627
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-55558355 

 

 

 

Alaska: D. Trump wyraził zgodę na wydobycie ropy w Arctic National Wildlife 

Refuge 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-55561536 

 

 

5.I 

USA - Wybory w Georgii: Demokraci na drodze aby kontrolować Senat 

 

Pozycja R. Warnock-a i J. Ossoff-a został wzmocniona po po zwycięstwie J. 

Bidena w Georgii 

Partia Demokratyczna i prezydent elekt J. Biden na drodze aby przejąć 

kontrolę nad Senatem po tym jak spływające wyniki potwierdzają przewagę 

kandydatów 

 

https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-55558355
https://www.bbc.com/news/science-environment-55561536
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Pastor Raphael Warnock prawdopodobnie zdobędzie fotel w Senacie. Jon Ossoff 

również prowadzi. 

Jeśli obaj zwyciężą J. Biden będzie miał w pełni kontrolę w Kongresie i 

znacznie większe szansę na realizację swoich zamierzeń 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55544056 

 

 

 

Potężne powodzie nawiedziły Sucre miasto w Boliwii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55545348 

  

 

 

Covid-19 w RPA: Naukowcy próbują zrozumieć nowy szczep koronawirusa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-55531838 

  

 

 

 

ROSJA: W. Putin rozmawiał z A. Merkel o możliwości wspólnej produkcji 

szczepionek 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1108385/2021-01-05/putin-obsudil-s-merkel-vozmozhnoe-

sovmestnoe-proizvodstvo-vaktcin 

 

 

 

Koronawirus Wielka Brytania: 1,3 miliny ludzi zostało zaszczepionych mówi 

B. Johnson 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55544056
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55545348
https://www.bbc.com/news/world-africa-55531838
https://iz.ru/1108385/2021-01-05/putin-obsudil-s-merkel-vozmozhnoe-sovmestnoe-proizvodstvo-vaktcin
https://iz.ru/1108385/2021-01-05/putin-obsudil-s-merkel-vozmozhnoe-sovmestnoe-proizvodstvo-vaktcin
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-55542393 

 

 

 

Cztery  podstawowe przyczyny, które powodują że odkładamy sprawy na później 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/worklife/article/20201222-the-four-keys-that-could-

unlock-procrastination 

4.I 

Julian Assange: Brytyjski sąd zablokował ekstradycję założyciela Wikileaks 

do Stanów Zjednoczonych 

 

 

Zdjęcie J. Assange wykonane w styczniu ubiegłego roku 

 

Ekstradycja założyciela Wikileaks J. Assange'a do USA nie może być 

przeprowadzona uznał sąd w Londynie 

 

Sędzia zablokował żądanie z powodu obawy o zdrowie psychiczne i ryzyko 

popełnienia samobójstwa J. Assange w USA. J. Assange, który jest 

https://www.bbc.com/news/live/world-55542393
https://www.bbc.com/worklife/article/20201222-the-four-keys-that-could-unlock-procrastination
https://www.bbc.com/worklife/article/20201222-the-four-keys-that-could-unlock-procrastination
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poszukiwany w związku z publikacją tysięcy tajnych dokumentów w latach 2010 

i 2012 uważa, że jego sprawa ma motyw polityczny. Wyrażając brak aprobaty 

dla wyroku amerykański departament sprawiedliwości zauważył, że jego 

argumenty przeważyły. W jego sytuacji opublikowanie tajnych dokumentów jest 

złamaniem prawa i zagraża życiu ludzi.  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-55528241 

 

https://iz.ru/1108172/2021-01-04/sud-londona-otkazal-ssha-v-ekstraditcii-

assanzha 

 

 

Atak na wioskę w Nigerii w niedzielę: Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 

100 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-55525677 

 

 

Wybory prezydenckie w USA: D. Trump polecił aby w Georgii „znaleziono" 

głosy, który zmienią wynik wyborów na niekorzyść J. Bidena 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55524838 

 

 

 

Alarm w Korei Południowej gdzie zanotowano więcej zgonów niż urodzeń 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55526450 

 

 

3.I 

Obsunięcie ziemi w Norwegii: Podczas poszukiwań natrafiono na siódme ciało 

https://www.bbc.com/news/uk-55528241
https://iz.ru/1108172/2021-01-04/sud-londona-otkazal-ssha-v-ekstraditcii-assanzha
https://iz.ru/1108172/2021-01-04/sud-londona-otkazal-ssha-v-ekstraditcii-assanzha
https://www.bbc.com/news/world-africa-55525677
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55524838
https://www.bbc.com/news/world-asia-55526450
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Śmierć tych którzy zginęli w Ask upamiętniono zapalaniem zniczy 

 

Siedem ciał znaleziono podczas poszukiwań po tym kiedy obsunięcie się ziemi 

zniszczyło domy w Norwegii w ubiegłym tygodniu - poinformowała policja 

W piątek i sobotę znaleziono cztery ciała i kolejne trzy w niedzielę. 

Pierwsża ofiara był Erik Gronole l. 31 

Kilkoro ludzi uważa się za zaginionych po tym jak część zimi obsunęła się 

co spowodowało przesunięcie się zwałów błota w wiosce Ask w środę. 

Ratownicy kontynuują poszukiwania ale szanse na odnalezienie żywych osób są 

coraz mniejsze 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55516599 

 

Pakistańscy górnicy porwani i zabici przez Państwo Islamskie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-55522830 

 

 

USA: Wybór J. Bidena: Mike Pence „docenił" plany 11 senatorów aby 

unieważnić wyniki wyborów 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-55516599
https://www.bbc.com/news/world-asia-55522830
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https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55517626 

 

 

 

ROSJA: Rospotrebnadzor ocenił pomysł zniesienia ograniczeń dla ludzi 

zaszczepionych przeciwko COVID-19 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1107962/2021-01-03/rospotrebnadzor-otcenil-ideiu-sniatiia-

ogranichenii-dlia-privitykh-ot-covid-19 

 

 

Koronawirus: Indie zaaprobowały szczepionki od firm Bharat Biotech i 

Oxford/AstraZeneca 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55520658 

 

 

 

Covid - Wielka Brytania: Lokalne obostrzenia „prawdopodobnie mogą być 

jeszcze surowsze" mówi B. Johnson 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-55521747 

 

 

2.I 

Wybory prezydenckie w USA: Próba aby wiceprezydent podważył wyniki 

głosowania została odrzucona 

 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55517626
https://iz.ru/1107962/2021-01-03/rospotrebnadzor-otcenil-ideiu-sniatiia-ogranichenii-dlia-privitykh-ot-covid-19
https://iz.ru/1107962/2021-01-03/rospotrebnadzor-otcenil-ideiu-sniatiia-ogranichenii-dlia-privitykh-ot-covid-19
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55520658
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55521747
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Ostatnia z wielu prób zwolenników prezydenta D. Trumpa, aby odrzucić 

oficjalne wyniki listopadowych wyborów nie powiodła się 

 

Sędzia z Teksasu odrzucił sprawę wniesioną przez  Louie Gohmert z Parti 

Demokratycznej aby wiceprezydent Mike Pence nie uznał ostatecznych wyników. 

Prawnicy zdecydowali, aby odrzucić sprawę w czwartek. Prezydent elekt Joe 

Biden przejmie urząd 20 stycznia. Prezydent D. Trump jeszcze nie uznał 

zwycięstwa swojego konkurenta. 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55514153 

 

 

 

Szpitale w Wielkiej Brytanii muszą się przygotować na wzrost liczby 

zakażonych ocenia jeden z lekarzy 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/uk-55514363 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55514153
https://www.bbc.com/news/uk-55514363
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FRANCJA: Ponad 2500 osób złamało restrykcję organizując nielegalny koncert 

rave 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55513167 

 

 

 

Koronawirus: Izrael prowadzi w wyścigu szczepień gdzie 12 % populacji 

otrzymało szczepionki 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-55514243 

 

 

 

 

Wartość bitcoina wzrosła do rekordowej wartości w ciągu tygodnia 

źródło IZ  

https://iz.ru/1107655/2021-01-02/tcena-bitkoina-ustanovila-tretii-rekord-

za-sutki 

 

 

 

 

Nowa wyspa wyłania się z oceanu indyjskiego 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/travel/story/20200909-a-new-island-of-hope-rising-from-

the-indian-ocean?referer=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2F 

 

 

1.I 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55513167
https://www.bbc.com/news/world-55514243
https://iz.ru/1107655/2021-01-02/tcena-bitkoina-ustanovila-tretii-rekord-za-sutki
https://iz.ru/1107655/2021-01-02/tcena-bitkoina-ustanovila-tretii-rekord-za-sutki
http://www.bbc.com/travel/story/20200909-a-new-island-of-hope-rising-from-the-indian-ocean?referer=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2F
http://www.bbc.com/travel/story/20200909-a-new-island-of-hope-rising-from-the-indian-ocean?referer=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2F
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Obsunięcie ziemi w Norwegii: Podczas akcji ratunkowej natrafiono na ciało 

 

 

 

Ratownicy używają pomarańczowych podkładów ze styropianu aby poruszać się 

po osuwisku 

 

Na ciało natrafiono krótko po tym kiedy ratownicy wraz z psem zaczęli 

poszukiwać 10 ludzi, który uznano za zaginione po obsunięciu ziemi w 

Norwegii 

 

Początkowo uważana za zbyt niebezpieczne wysłanie ratowników na miejsce. 

Helikoptery i drony spędziły dwa dni przeszukują teren z powietrza. Ale w 

piątek szef policji  Roy Alkvist uznał, że dwa domy są bezpieczne aby do 

nich wejść 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-europe-55506734 

 

Brexit: Nowa era dla Wielkiej Brytanii kiedy kraj kończy formalnie proces 

oddzielania się od UE 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-55502781 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55506734
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55502781
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Koronawirus Wielka Brytania: Szpitale pod presją na skutek zwiększonej 

liczby zakażonych 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/uk-55505777 

 

 

KANADA: Rod Phillips rezygnuje ze stanowiska w związku ze w wakacjami na 

Karaibach 

źródło: BBC  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55503789 

 

 

Australijczycy od 1 stycznia będą śpiewać inną wersję hymnu po tym jak 

premier Scott Morrison zapowiedział zmiany w treści pieśni 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-55494542 

 

 

Adobe Flash Player właśnie przestaje być stosowany 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/technology-55497353 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/live/uk-55505777
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55503789
https://www.bbc.com/news/world-australia-55494542
https://www.bbc.com/news/technology-55497353

