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W numerze:  

89    J. Assange składa apelację do SN w sprawie walki z ekstradycją 

89    Inflacja w strefie euro  rekordowo 8,6%. Trwa wojna na Ukrainie 

87    Ukraina żąda zajęcia rosyjskiego statku że zbożem  z Turcji 

84    Kilka osób zostało rannych po strzelaninie w Kopenhadze  

82    E. Macron przetasował gabinet po utracie większości  

81    Ceny w Turcji rosną najszybciej od 24 lat 

74    Śmierć w tawernie Enyobeni w RPA:  

72    Kto zastąpi Borisa Johnsona?  

71    Polska potwierdza zatrzymanie naukowca w Iranie 

69    Niemcy reaktywują elektrownie węglowe  

66    Kryzys na Sri Lance 

63    Były prezydent Polski L. Wałęsa zaproponował  

      „rozczłonkowanie " Rosji 

59    Fala upałów w Wielkiej Brytanii 

51    Sri Lanka: prezydent Gotabaya Rajapaksa  

      ucieka z kraju wojskowym odrzutowcem 
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49    Pożary szaleją, gdy Europa walczy z falą upałów 

      na granicy ukraińskiej aby eksportować zboże 

47    Wojna na Ukrainie: 20 zabitych w ataku Rosji na  miasto winnic 

46    Masowy grób został odnaleziony w północnej Polsce 

38    Katastrofa samolotu w Grecji 

29    Unia Europejska złagodziła antyrosyjskie sankcje 

19    Mjanma: wojsko zabija czterech działaczy demokratycznych  

29 lipiec (piątek) – 31 lipiec (niedziela) 2022 

31.VII 

Zginął ukraiński potentat kolejowy Oleksij Wadaturski 

Według szacunków Forbesa na rok 2020 wartość  aktywów Oleksiya 

Vadaturskyego  wyniosła 450 mln dolarów  

Jeden z najbogatszych Ukraińskich biznesmenów zginął wraz z żoną w 

„masowym" rosyjskim ostrzale południowego miasta Mikołajów. 

Oleksij Wadatursky, lat 74, i jego żona Raisa zginęli, gdy pocisk uderzył w 

ich dom w nocy-poinformowali lokalni urzędnicy. 
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Pan Vadatursky był właścicielem Nibulon, firmy zajmującej się eksportem 

zboża. Otrzymał również nagrodę „Bohatera Ukrainy". 

Burmistrz Mikołajowa Oleksandr Senkewycz powiedział, że było to 

prawdopodobnie najcięższe Rosyjskie bombardowanie miasta do tej pory. 

Zniszczono hotel, Kompleks sportowy, dwie szkoły i stację paliw, a także 

domy. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62367356 

 

 

 

Rosja twierdzi, że pięciu ich żołnierzy zostało rannych w wyniku ataku 

dronów na kwaterę główną Floty Czarnomorskiej na Ukrainie 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/31/russia-claims-ukraine-drone-

attack-black-sea-fleet-headquarters 

 

 

 

 

Ukraiński dron zaatakował bazę Rosji Marynarki Wojennej w Sewastopolu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1372732/dmitrii-migunov/ukrainskii-bespilotnik-atakoval-bazu-

vmf-rossii-v-sevastopole-onlain-spetcoperatcii-31-iiulia 

 

 

 

Amerykański pułkownik McGregor oskarżył Pentagon o przywłaszczenie 

ukraińskich pieniędzy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1372941/2022-07-31/amerikanskii-polkovnik-makgregor-obvinil-

pentagon-v-prisvoenii-ukrainskikh-deneg 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62367356
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/31/russia-claims-ukraine-drone-attack-black-sea-fleet-headquarters
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/31/russia-claims-ukraine-drone-attack-black-sea-fleet-headquarters
https://iz.ru/1372732/dmitrii-migunov/ukrainskii-bespilotnik-atakoval-bazu-vmf-rossii-v-sevastopole-onlain-spetcoperatcii-31-iiulia
https://iz.ru/1372732/dmitrii-migunov/ukrainskii-bespilotnik-atakoval-bazu-vmf-rossii-v-sevastopole-onlain-spetcoperatcii-31-iiulia
https://iz.ru/1372941/2022-07-31/amerikanskii-polkovnik-makgregor-obvinil-pentagon-v-prisvoenii-ukrainskikh-deneg
https://iz.ru/1372941/2022-07-31/amerikanskii-polkovnik-makgregor-obvinil-pentagon-v-prisvoenii-ukrainskikh-deneg
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Konflikt na granicy afgańsko-irańskiej: Talibowie twierdzą, że zginął jeden 

z ich żołnierzy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-62370108 

 

 

 

Bejrut: kamera uchwyciła moment zawalenia się części portowych silosów 

zbożowych  

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-62371657 

 

 

 

USA: Nancy Pelosi rozpoczyna wizytę po Azji, nie wspominając nic o Tajwanie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62367362 

 

 

Włochy: protesty przeciwko zabiciu afrykańskiego imigranta w centrum miasta 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-62361744 

 

 

Z powodu wysokich temperatur wejścia na niektóre ze szlaków alpejskich 

zostały ograniczone 

źródło: BBC 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/31/heatwaves-put-classic-alpine-

hiking-routes-off-limits 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-62370108
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-62371657
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62367362
https://www.bbc.com/news/world-62361744
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/31/heatwaves-put-classic-alpine-hiking-routes-off-limits
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/31/heatwaves-put-classic-alpine-hiking-routes-off-limits
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Serbowie i Albańczycy gromadzą się w grupach w swoich częściach Kosowska 

Mitrovica 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1372962/2022-07-31/serby-i-albantcy-sobiraiutsia-v-gruppy-v-

svoikh-chastiakh-kosovska-mitrovitcy 

 

 

W Indiach odnotowano pierwszą możliwą śmierć z powodu małpiej ospy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1372967/2022-07-31/v-indii-soobshchili-o-pervoi-vozmozhnoi-

smerti-ot-ospy-obezian 

 

 

Ministerstwo Obrony Serbii skomentowało dane o starciach na granicy z 

Kosowem 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1372969/2022-07-31/minoborony-serbii-prokommentirovalo-

dannye-o-stolknoveniiakh-na-granitce-s-kosovo 

 

 

 

Policja samozwańczego Kosowa zamknęła KPP „Brniak" na północy regionu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1372965/2022-07-31/politciia-samoprovozglashennogo-kosovo-

zakryla-kpp-brniak-na-severe-regiona 

 

 

30.VII 

Ukraina potępia „upokarzający" tweet Rosji po ataku na więzienie 

https://iz.ru/1372962/2022-07-31/serby-i-albantcy-sobiraiutsia-v-gruppy-v-svoikh-chastiakh-kosovska-mitrovitcy
https://iz.ru/1372962/2022-07-31/serby-i-albantcy-sobiraiutsia-v-gruppy-v-svoikh-chastiakh-kosovska-mitrovitcy
https://iz.ru/1372967/2022-07-31/v-indii-soobshchili-o-pervoi-vozmozhnoi-smerti-ot-ospy-obezian
https://iz.ru/1372967/2022-07-31/v-indii-soobshchili-o-pervoi-vozmozhnoi-smerti-ot-ospy-obezian
https://iz.ru/1372969/2022-07-31/minoborony-serbii-prokommentirovalo-dannye-o-stolknoveniiakh-na-granitce-s-kosovo
https://iz.ru/1372969/2022-07-31/minoborony-serbii-prokommentirovalo-dannye-o-stolknoveniiakh-na-granitce-s-kosovo
https://iz.ru/1372965/2022-07-31/politciia-samoprovozglashennogo-kosovo-zakryla-kpp-brniak-na-severe-regiona
https://iz.ru/1372965/2022-07-31/politciia-samoprovozglashennogo-kosovo-zakryla-kpp-brniak-na-severe-regiona


 POLSKI PORTAL  1-31 lipiec  2022                                                                                                                                               nr 7 (112)                                                                                                                                                        
6 
 

Krewni żołnierzy, którzy bronili Azowstalu, zebrali się w sobotę przeciwko 

Rosji w Kijowie 

Ukraina określiła Rosję jako „państwo terrorystyczne" po tym, jak Ambasada 

Wielkiej Brytanii w Moskwie napisała na Twitterze, że ukraińscy żołnierze 

batalionu Azowskiego zasłużyli na „upokarzającą śmierć " przez powieszenie. 

Zginęło ponad 50 ukraińskich jeńców wojennych (jeńców wojennych) 

przetrzymywanych przez Rosję - wśród nich podobno Azowscy żołnierze. 

Polegli w ataku na więzienie Oleniwka na rosyjskiej wschodniej Ukrainie. 

Ukraina i Rosja obwiniają się za piątkowy atak. 

Twitter przyznał, że post z ambasady rosyjskiej naruszył „zasady dotyczące 

nienawistnego zachowania" firmy mediów społecznościowych - ale dodał, że 

utrzymanie go w leży interesie publicznym  i dlatego powinien pozostać 

dostępny. 

źródło:BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62363225 

 

Film przedstawia rosyjskiego żołnierza kastrującego ukraińskiego więźnia 

źródło:TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/29/video-appears-to-show-

russian-soldier-castrating-ukrainian-prisoner 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62363225
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/29/video-appears-to-show-russian-soldier-castrating-ukrainian-prisoner
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/29/video-appears-to-show-russian-soldier-castrating-ukrainian-prisoner
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Wojna rosyjsko – ukraińska: co wiemy o 157 dniu inwazji 

źródło:TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/30/russia-ukraine-war-latest-

what-we-know-on-day-157-of-the-invasion 

 

 

Irak: zwolennicy Muqtady al-Sadra znów szturmują parlament 

źródło:BBC 

https://www.bbc.com/news/world-62361737 

 

 

Sprawa Aleksandra Ionowa: USA oskarżają Rosjan o ingerowanie w politykę USA 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62359884 

 

 

Zdrowie Papieża: Mógłbym ustąpić - ale jeszcze nie teraz -mówi papież 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62360114 

 

 

Małpia ospa: pierwsze zgony poza Afryką w Brazylii i Hiszpanii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-62350022 

 

 

Katastrofalna powódź błyskawiczna zabiła 25 osób w Kentucky i co najmniej 

kilkanaście zaginionych 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/30/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-157-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/30/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-157-of-the-invasion
https://www.bbc.com/news/world-62361737
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62359884
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62360114
https://www.bbc.com/news/health-62350022
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https://www.theguardian.com/us-news/2022/jul/30/kentucky-flash-flooding-

death-toll-missing 

 

 

Chiny przeprowadzają ćwiczenia wojskowe koło Tajwanu po ostrzeżeniu w 

kierunku N.Pelosi aby zaniechała wizyty 

źródło:TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/30/china-taiwan-military-

exercises-nancy-pelosi-visit 

 

 

W obwodzie chersońskim przyjęto deklarację rozwoju o przyszłości wraz z 

Rosją 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1372618/2022-07-30/v-khersonskoi-oblasti-priniali-

deklaratciiu-razvitiia-o-budushchem-vmeste-s-rf 

 

 

Około 6000 mieszkańców Berdiańska złożyło wnioski o uzyskanie rosyjskich 

paszportów. Operacja specjalna 30 lipca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1372488/izvestiia/pentagon-nazval-sluchainym-udar-ukraintcev-

po-sizo-v-elenovke-onlain-spetcoperatcii-30-iiulia 

 

 

„Na przód" :USA zdecydowały się na utworzenie trzeciej partii 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1371746/kseniia-loginova/polnyi-vpered-v-ssha-reshili-sozdat-

tretiu-partiiu 

 

 

29.VII 

https://www.theguardian.com/us-news/2022/jul/30/kentucky-flash-flooding-death-toll-missing
https://www.theguardian.com/us-news/2022/jul/30/kentucky-flash-flooding-death-toll-missing
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/30/china-taiwan-military-exercises-nancy-pelosi-visit
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/30/china-taiwan-military-exercises-nancy-pelosi-visit
https://iz.ru/1372618/2022-07-30/v-khersonskoi-oblasti-priniali-deklaratciiu-razvitiia-o-budushchem-vmeste-s-rf
https://iz.ru/1372618/2022-07-30/v-khersonskoi-oblasti-priniali-deklaratciiu-razvitiia-o-budushchem-vmeste-s-rf
https://iz.ru/1372488/izvestiia/pentagon-nazval-sluchainym-udar-ukraintcev-po-sizo-v-elenovke-onlain-spetcoperatcii-30-iiulia
https://iz.ru/1372488/izvestiia/pentagon-nazval-sluchainym-udar-ukraintcev-po-sizo-v-elenovke-onlain-spetcoperatcii-30-iiulia
https://iz.ru/1371746/kseniia-loginova/polnyi-vpered-v-ssha-reshili-sozdat-tretiu-partiiu
https://iz.ru/1371746/kseniia-loginova/polnyi-vpered-v-ssha-reshili-sozdat-tretiu-partiiu


 POLSKI PORTAL  1-31 lipiec  2022                                                                                                                                               nr 7 (112)                                                                                                                                                        
9 
 

Wojna na Ukrainie: Rosja i Ukraina obwiniają się wzajemnie o ostrzelanie  

więzienia 

BBC zamazało część fotografii przedstawiającej budynek po tym, jak został 

zaatakowany 

Rosja i Ukraina obwiniały się nawzajem za atak rakietowy, w wyniku którego 

zginęło kilkudziesięciu ukraińskich jeńców wojennych w okupowanej części 

Doniecka. 

Ukraina twierdzi, że więzienie było celem Rosji w celu zniszczenia dowodów 

tortur i zabijania. 

Ze swojej strony Rosja powiedziała, że obóz jeniecki w Oleniwce został 

trafiony przez ukraińskie rakiety precyzyjne. 

Niezweryfikowany rosyjski materiał wideo z tego wydarzenia pokazuje 

plątaninę zniszczonych łóżek piętrowych i mocno zwęglonych ciał 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62344358 

 

 

Ukraina gotowa na pierwszy ze zbożem w związku z zawartym porozumieniem z 

Rosją 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62344778 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62344358
https://www.bbc.com/news/world-europe-62344778
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XI Jinping i Joe Biden wymieniają ostrzeżenia na Tajwanie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-62340814 

 

 

Według czołowych postaci w branży, prognozujący pogodę stanęli w obliczu 

bezprecedensowego poziomu trollingu podczas ekstremalnych upałów w tym 

miesiącu w Wielkiej Brytanii 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-62323048 

 

 

Minister obrony Niemiec podjął decyzję o wysłaniu do sił ukraińskich 16 

czołgów -poinformowało w piątek ministerstwo 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/29/germany-bridge-layer-tanks-

ukraine-forces-howitzer-sale-authorisation 

 

 

Irlandia dąży do ograniczenia emisji w rolnictwie o 25%, ale rolnicy 

wyrażają gniew 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/29/ireland-targets-25-cut-

agriculture-emissions-farmers-anger 

 

 

Ukraińcy zbombardowali kolonię karną z jeńcami bojowników „Azowa". Operacja 

specjalna 29 lipca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1371949/izvestiia/soiuznye-voiska-shturmuiut-avdeevku-onlain-

spetcoperatcii-29-iiulia 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-62340814
https://www.bbc.com/news/uk-62323048
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/29/germany-bridge-layer-tanks-ukraine-forces-howitzer-sale-authorisation
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/29/germany-bridge-layer-tanks-ukraine-forces-howitzer-sale-authorisation
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/29/ireland-targets-25-cut-agriculture-emissions-farmers-anger
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/29/ireland-targets-25-cut-agriculture-emissions-farmers-anger
https://iz.ru/1371949/izvestiia/soiuznye-voiska-shturmuiut-avdeevku-onlain-spetcoperatcii-29-iiulia
https://iz.ru/1371949/izvestiia/soiuznye-voiska-shturmuiut-avdeevku-onlain-spetcoperatcii-29-iiulia
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Siemens wyeliminował nie więcej niż jedną czwartą awarii turbin dla SP 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1372381/2022-07-29/siemens-ustranila-ne-bolee-chetverti-

neispravnostei-na-turbinakh-dlia-sp 

 

 

MSZ Rosji opowiedział o tematach rozmów Blinkena i Ławrowa 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1372377/2022-07-29/v-mid-rf-rasskazali-o-temakh-peregovorov-

blinkena-i-lavrova 

 

 

 

22 lipiec (piątek) – 28 lipiec (czwartek) 2022 

28.VII 

Gospodarka USA znów się kurczy, wywołując obawy o recesję 

Gospodarka USA skurczyła się drugi kwartał z rzędu, co jest kamieniem 

milowym, który w wielu krajach byłby uważany za recesję gospodarczą. 

https://iz.ru/1372381/2022-07-29/siemens-ustranila-ne-bolee-chetverti-neispravnostei-na-turbinakh-dlia-sp
https://iz.ru/1372381/2022-07-29/siemens-ustranila-ne-bolee-chetverti-neispravnostei-na-turbinakh-dlia-sp
https://iz.ru/1372377/2022-07-29/v-mid-rf-rasskazali-o-temakh-peregovorov-blinkena-i-lavrova
https://iz.ru/1372377/2022-07-29/v-mid-rf-rasskazali-o-temakh-peregovorov-blinkena-i-lavrova
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Tak nie jest w Stanach Zjednoczonych, które wykorzystują dodatkowe dane do 

wykonania tego połączenia. 

Ale spadek, w tempie 0,9% rocznie w ciągu trzech miesięcy do lipca, zwrócił 

powszechną uwagę, ponieważ obawy o gospodarkę rosną 

Ceny artykułów spożywczych, benzyny i innych podstawowych produktów rosną 

najszybciej od 1981 roku. 

Ponieważ amerykański bank centralny szybko podnosi koszty finansowania 

zewnętrznego, próbując ochłodzić gospodarkę i złagodzić presję cenową, 

narastają obawy, że nadchodzi recesja-jeśli jeszcze oficjalnie się nie 

rozpoczęła. 

źródło:BBC 

https://www.bbc.com/news/business-62310355 

 

Covid w Chinach: milion w zamknięciu W Wuhan po czterech przypadkach 

źródło:BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-62322484 

 

 

Zimne prysznice. Niemieckie miasto Hanower reaguje na rosyjski kryzys 

gazowy 

źródło:BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62335911 

 

 

 

Sztuczna inteligencja rozszyfrowała strukturę praktycznie każdego białka 

znanego nauce, torując drogę do rozwoju nowych leków lub technologii w celu 

sprostania globalnym wyzwaniom, takim jak głód lub zanieczyszczenie 

źródło:TG 

https://www.theguardian.com/technology/2022/jul/28/deepmind-uncovers-

structure-of-200m-proteins-in-scientific-leap-forward 

 

 

Ugrupowania prawicowe uderzyły w decyzję E. Macrona dotyczącą ugoszczenia 

Mohammeda bin Salmana 

https://www.bbc.com/news/business-62310355
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-62322484
https://www.bbc.com/news/world-europe-62335911
https://www.theguardian.com/technology/2022/jul/28/deepmind-uncovers-structure-of-200m-proteins-in-scientific-leap-forward
https://www.theguardian.com/technology/2022/jul/28/deepmind-uncovers-structure-of-200m-proteins-in-scientific-leap-forward
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źródło:TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/28/macron-decision-host-

mohammed-bin-salman-human-rights 

 

 

Siły rosyjskie ostrzelały z Białorusi Północną Ukrainę pociskami 

rakietowymi 

źródło:TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/28/russian-forces-fire-barrage-

missiles-northern-ukraine-from-belarus 

 

 

Rozpoczął się szturm fortyfikacji awdejewskiego. Operacja specjalna 28 

lipca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1371375/izvestiia/rossiiskie-siloviki-vyiavili-gruppu-

ukrainskikh-navodchikov-v-khersone-onlain-spetcoperatcii-28 

 

 

 

Chiny ostrzegły USA przed ryzykiem „sparzenia się" w kwestii Tajwanu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1371765/2022-07-28/kitai-predupredil-ssha-o-riske-obzhechsia-

v-voprose-taivania 

 

 

Rzeczniczka J. Bidena „wyszła z siebie" podczas sporu o recesję w USA 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1371762/2022-07-28/press-sekretar-baidena-vyshla-iz-sebia-vo-

vremia-spora-o-retcessii-v-ssha 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/28/macron-decision-host-mohammed-bin-salman-human-rights
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/28/macron-decision-host-mohammed-bin-salman-human-rights
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/28/russian-forces-fire-barrage-missiles-northern-ukraine-from-belarus
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/28/russian-forces-fire-barrage-missiles-northern-ukraine-from-belarus
https://iz.ru/1371375/izvestiia/rossiiskie-siloviki-vyiavili-gruppu-ukrainskikh-navodchikov-v-khersone-onlain-spetcoperatcii-28
https://iz.ru/1371375/izvestiia/rossiiskie-siloviki-vyiavili-gruppu-ukrainskikh-navodchikov-v-khersone-onlain-spetcoperatcii-28
https://iz.ru/1371765/2022-07-28/kitai-predupredil-ssha-o-riske-obzhechsia-v-voprose-taivania
https://iz.ru/1371765/2022-07-28/kitai-predupredil-ssha-o-riske-obzhechsia-v-voprose-taivania
https://iz.ru/1371762/2022-07-28/press-sekretar-baidena-vyshla-iz-sebia-vo-vremia-spora-o-retcessii-v-ssha
https://iz.ru/1371762/2022-07-28/press-sekretar-baidena-vyshla-iz-sebia-vo-vremia-spora-o-retcessii-v-ssha
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27.VII 

Ceny gazu rosną. Rosja tnie niemieckie dostawy 

 

Gazociagi Nord Stream z Rosji do Niemiec 

 

Ceny gazu wzrosły po tym, jak Rosja jeszcze bardziej ograniczyła dostawy 

gazu do Niemiec i innych krajów Europy Środkowej po tym, jak zagroziła, na 

początku tego tygodnia 
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Ceny gazu w Europie wzrosły o prawie 2% ponad wcześniejszy rekord wszech 

czasów po inwazji Rosji na Ukrainę. 

Krytycy zarzucają rosyjskiemu rządowi użycie gazu jako broni politycznej. 

Rosja odcięła dopływy gazociągu Nord Stream 1 do Niemiec, a obecnie 

eksploatuje mniej niż jedną piątą normalnej przepustowości. 

Niemcy importują 55% swojego gazu z Rosji, a większość pochodzi z Nord 

Stream 1-a reszta z rurociągów lądowych. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-62318376 

 

 

Wojna na Ukrainie: urzędnicy mówią o wznowieniu pracy w portach przy 

przeładunku zboża 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62315781 

 

 

Wizyta Pelosi na Tajwanie: Pekin obiecuje konsekwencje, jeśli amerykańska 

polityk pojedzie na wyspę 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62310576 

 

 

Doradca premiera Węgier Viktor Orbana Zsuzsa Hegedus rezygnuje ze 

stanowiska w związku z mową „o charakterze czysto nazistowskim" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62313579 

 

 

Oburzenie w Brazylii. Jair Bolsonaro unika pięciu zarzutów związanych z 

odpowiedzią na pandemię Covid 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/27/outrage-brazil-jair-

bolsonaro-avoids-five-charges-related-to-covid-response 

https://www.bbc.com/news/business-62318376
https://www.bbc.com/news/world-europe-62315781
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62310576
https://www.bbc.com/news/world-europe-62313579
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/27/outrage-brazil-jair-bolsonaro-avoids-five-charges-related-to-covid-response
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/27/outrage-brazil-jair-bolsonaro-avoids-five-charges-related-to-covid-response
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Wojna Rosja-Ukraina: co wiemy w dniu 154 inwazji 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/27/russia-ukraine-war-latest-

what-we-know-on-day-154-of-the-invasion 

 

 

The Spectator nazwał Europę politycznie bezsilną na tle sytuacji gazowej 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1371084/2022-07-27/spectator-nazval-evropu-politicheski-

bessilnoi-na-fone-sistuatcii-s-gazom 

 

 

„Gazprom" oskarżył Siemensa o niedopełnienie naprawy silników „Nord Stream" 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1371070/2022-07-27/gazprom-obvinil-siemens-v-nevypolnenii-

remonta-dvigatelei-severnogo-potoka 

 

 

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej uruchomiło linię promową do DNR. 

Operacja specjalna 27 lipca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1370815/izvestiia/vsu-obstreliali-antonovskii-most-v-

khersone-onlain-spetcoperatcii-27-iiulia 

 

 

26.VII 

UE dopuszcza klauzulę ograniczeń w dostawach gazu 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/27/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-154-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/27/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-154-of-the-invasion
https://iz.ru/1371084/2022-07-27/spectator-nazval-evropu-politicheski-bessilnoi-na-fone-sistuatcii-s-gazom
https://iz.ru/1371084/2022-07-27/spectator-nazval-evropu-politicheski-bessilnoi-na-fone-sistuatcii-s-gazom
https://iz.ru/1371070/2022-07-27/gazprom-obvinil-siemens-v-nevypolnenii-remonta-dvigatelei-severnogo-potoka
https://iz.ru/1371070/2022-07-27/gazprom-obvinil-siemens-v-nevypolnenii-remonta-dvigatelei-severnogo-potoka
https://iz.ru/1370815/izvestiia/vsu-obstreliali-antonovskii-most-v-khersone-onlain-spetcoperatcii-27-iiulia
https://iz.ru/1370815/izvestiia/vsu-obstreliali-antonovskii-most-v-khersone-onlain-spetcoperatcii-27-iiulia
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Członkowie Unii Europejskiej zgodzili się ograniczyć zużycie gazu w 

przypadku wstrzymania dostaw przez Rosję, ale niektóre kraje będą miały 

zwolnienia, aby uniknąć racjonowania. 

Członkowie UE,  zgodzili się obecnie na dobrowolne zmniejszenie 15% zużycia 

gazu między sierpniem a marcem. 

„To nie była misja niemożliwa!", tweetowała Republika Czeska, która 

sprawuje rotacyjną prezydencję UE. 

Dobrowolne porozumienie stanie się obowiązkowe, jeśli dostawy osiągną 

poziom kryzysowy. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-62305094 

 

Rosja wycofa się z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62308069 

 

 

Badania pochodzenia Covid mówią, że dowody wskazują na rynek Wuhan 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-62307383 

 

https://www.bbc.com/news/business-62305094
https://www.bbc.com/news/world-europe-62308069
https://www.bbc.com/news/science-environment-62307383
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Ludzie w Anglii od 1976 roku domagają się ograniczenia zużycia wody w 

najsuchszych warunkach 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/26/england-drought-people-

urged-curb-water-use-reservoir-level-fall-hosepipe-ban 

 

 

Ponad 2500 strażaków ze wsparciem lotniczym walczy z pożarem, który 

pochłonął ponad 18 000 akrów gruntów leśnych 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/26/california-oak-fire-slow-

spread-of-explosive-blaze 

 

 

Pierwszy pociąg z cementem przybył do Kaliningradu przez Litwę 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1370668/2022-07-26/pervyi-poezd-s-tcementom-pribyl-v-

kaliningrad-cherez-litvu 

 

 

Liczba ataków na rosyjskie serwery wzrosła o prawie jedną trzecią 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1370086/dmitrii-alekseev/aiti-ot-udara-chislo-atak-na-

rossiiskie-servery-vyroslo-pochti-na-tret 

 

 

Siły  LNR przejęły kontrolę nad elektrociepłownią w Uglegorsku. Operacja 

specjalna 26 lipca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1370292/izvestiia/v-donetcke-posle-obstrelov-zagorelas-

neftebaza-onlain-spetcoperatcii-26-iiulia 

 

https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/26/england-drought-people-urged-curb-water-use-reservoir-level-fall-hosepipe-ban
https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/26/england-drought-people-urged-curb-water-use-reservoir-level-fall-hosepipe-ban
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/26/california-oak-fire-slow-spread-of-explosive-blaze
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/26/california-oak-fire-slow-spread-of-explosive-blaze
https://iz.ru/1370668/2022-07-26/pervyi-poezd-s-tcementom-pribyl-v-kaliningrad-cherez-litvu
https://iz.ru/1370668/2022-07-26/pervyi-poezd-s-tcementom-pribyl-v-kaliningrad-cherez-litvu
https://iz.ru/1370086/dmitrii-alekseev/aiti-ot-udara-chislo-atak-na-rossiiskie-servery-vyroslo-pochti-na-tret
https://iz.ru/1370086/dmitrii-alekseev/aiti-ot-udara-chislo-atak-na-rossiiskie-servery-vyroslo-pochti-na-tret
https://iz.ru/1370292/izvestiia/v-donetcke-posle-obstrelov-zagorelas-neftebaza-onlain-spetcoperatcii-26-iiulia
https://iz.ru/1370292/izvestiia/v-donetcke-posle-obstrelov-zagorelas-neftebaza-onlain-spetcoperatcii-26-iiulia
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25.VII 

Mjanma: wojsko zabija czterech działaczy demokratycznych, w tym byłego 

posła 

Wybitny działacz prodemokratyczny Kyaw Min YU, orKo Jimmy (Na zdjęciu w 

2012), jest jednym z czterech straconych 

 

Czterech działaczy demokratycznych zostało straconych przez wojsko Mjanmy, 

co uważa się za pierwsze użycie kary śmierci od dziesięcioleci. 

 

Czterech - w tym aktywista Ko Jimmy i prawodawca Phyo Zeya Thaw-zostało 

oskarżonych o popełnienie „aktów terroru". Zostali skazani na śmierć w 

zamkniętym procesie, który grupy prawnicze skrytykowały jako 

niesprawiedliwy. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-62287815 

 

 

Wojna na Ukrainie: rosyjski śledczy twierdzi, że oskarżono 92 Ukraińców 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-62287815
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https://www.bbc.com/news/world-europe-62287502 

 

 

Szybko rozprzestrzeniający się pożar w Kalifornii obejmuje coraz większe 

połacie terenów, strażacy mówią, jak zmagają się z wysokimi temperaturami 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62287898 

 

 

 

24.VII 

Wojna na Ukrainie: Wojska ukraińskie zmierzają w kierunku okupowanego 

Chersonia- W. Zelenski 

Ostrzał artyleryjski pozwolił siłom Kijowskim na natarcie w kierunku 

Chersonia 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelensky powiedział, że jego siły posuwają się 

„krok po kroku" do okupowanego południowego regionu Chersonia. Miasto 

Chersoń na początku wojny znalazło się w rekach Rosji i leży w 

strategicznym miejscu na zachód od rzeki Dniepr. W sobotę brytyjscy 

urzędnicy obrony donieśli o ciężkich walkach pod Chersoniem. Postępy 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62287502
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62287898
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ukraińskie oznaczały, że rosyjskie linie zaopatrzeniowe na zachód od rzeki 

były według ich oceny „coraz bardziej zagrożone". 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62283196 

 

J. Biden może ogłosić kryzys klimatyczny-Kerry 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62284378 

 

Na zdjęciach: od Teneryfy po Grecję, pożary szaleją w Europie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62285090 

 

Chiny wystrzeliły drugi moduł dla swojej stacji kosmicznej Heavenly Palace 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-62282862 

 

Migranci z Włoch: prawie 1200 osób przybyło łodzią w ciągu 24 godzin 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62283202 

 

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 151 inwazji 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/24/russia-ukraine-war-what-we-

know-on-day-151-of-the-invasion 

 

 

Viktor Orbán wzbudza oburzenie atakiem na „mieszanie ras" w Europie 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/24/viktor-orban-against-race-

mixing-europe-hungary 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62283196
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62284378
https://www.bbc.com/news/world-europe-62285090
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-62282862
https://www.bbc.com/news/world-europe-62283202
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/24/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-151-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/24/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-151-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/24/viktor-orban-against-race-mixing-europe-hungary
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/24/viktor-orban-against-race-mixing-europe-hungary
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Zelenskiy uderza w rosyjskie „barbarzyństwo" w związku z atakiem na port 

odeski w kilka godzin po zawarciu porozumienia związanego,  transportem 

zboża 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/24/zelenskiy-hits-out-at-

russian-barbarism-over-attack-on-odesa-port-hours-after-grain-deal 

 

Szef polskiego Ministerstwa Obrony ośmieszony po słowach o stworzeniu 

najsilniejszej armii w NATO 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1369636/2022-07-24/glavu-minoborony-polshi-vysmeiali-posle-

slov-o-sozdanii-silneishei-armii-v-nato 

 

 

Armia USA stanęła w obliczu zagrażającego jej istnieniu niedoboru rekrutów 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1369638/2022-07-24/armiia-ssha-stolknulas-s-ugrozhaiushchei-

ee-sushchestvovaniiu-nekhvatkoi-novobrantcev 

 

 

S. Ławrow zapowiedział udział strony trzeciej z Rosją i Turcją w wywozie 

zboża z Ukrainy 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1369616/2022-07-24/lavrov-zaiavil-ob-uchastii-tretei-storony-

s-rf-i-turtciei-v-vyvoze-zerna-iz-ukrainy 

 

 

23.VII 

Wojna na Ukrainie: atak rakietowy stawia w wątpliwość porozumienie w 

sprawie zboża 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/24/zelenskiy-hits-out-at-russian-barbarism-over-attack-on-odesa-port-hours-after-grain-deal
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/24/zelenskiy-hits-out-at-russian-barbarism-over-attack-on-odesa-port-hours-after-grain-deal
https://iz.ru/1369636/2022-07-24/glavu-minoborony-polshi-vysmeiali-posle-slov-o-sozdanii-silneishei-armii-v-nato
https://iz.ru/1369636/2022-07-24/glavu-minoborony-polshi-vysmeiali-posle-slov-o-sozdanii-silneishei-armii-v-nato
https://iz.ru/1369638/2022-07-24/armiia-ssha-stolknulas-s-ugrozhaiushchei-ee-sushchestvovaniiu-nekhvatkoi-novobrantcev
https://iz.ru/1369638/2022-07-24/armiia-ssha-stolknulas-s-ugrozhaiushchei-ee-sushchestvovaniiu-nekhvatkoi-novobrantcev
https://iz.ru/1369616/2022-07-24/lavrov-zaiavil-ob-uchastii-tretei-storony-s-rf-i-turtciei-v-vyvoze-zerna-iz-ukrainy
https://iz.ru/1369616/2022-07-24/lavrov-zaiavil-ob-uchastii-tretei-storony-s-rf-i-turtciei-v-vyvoze-zerna-iz-ukrainy
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Obszary znajdujące się pod kontrolą sił rosyjskich 

Przełomowa Umowa o wznowieniu eksportu zboża na Ukrainę wisi na włosku po 

tym, jak pociski uderzyły w port w Odessie. 

 

Minister Infrastruktury Ukrainy, Oleksandr Kubrakov, powiedział, że prace 

techniczne w celu przygotowania przesyłek trwają pomimo widocznego 

naruszenia. Ale prezydent Wołodymyr Zelensky powiedział, że atak udowodnił, 

że Rosja znajdzie sposób, aby nie wdrożyć umowy. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62278010 

 

 

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 150 inwazji 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62278010


 POLSKI PORTAL  1-31 lipiec  2022                                                                                                                                               nr 7 (112)                                                                                                                                                        
24 
 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/23/russia-ukraine-war-what-we-

know-on-day-150-of-the-invasion 

 

W obwodzie zaporoskim zapowiedziano rozpoczęcie przygotowań do referendum w 

sprawie wejścia w skład Federacji Rosyjskiej. Operacje specjalna 23 lipca 

źródło: 

https://iz.ru/1369174/izvestiia/v-krymu-zaiavili-o-preodolenii-

poluostrovom-energeticheskoi-blokady-onlain-spetcoperatcii-23-iiulia 

 

Blake Lemoine: Google zwalnia inżyniera, który powiedział, że technologia 

AI ma uczucia 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/technology-62275326 

 

 

Małpia ospa: WHO ogłasza najwyższy alarm w związku z epidemią 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/health-62279436 

 

 

https://www.theguardian.com/society/2022/jul/23/male-biological-clock-age-

of-father-can-affect-chances-of-birth-new-research-shows 

 

 

22.VII 

„Nie mogę tego zapomnieć" - żołnierze Mjanmy przyznają się do okrucieństwa 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/23/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-150-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/23/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-150-of-the-invasion
https://iz.ru/1369174/izvestiia/v-krymu-zaiavili-o-preodolenii-poluostrovom-energeticheskoi-blokady-onlain-spetcoperatcii-23-iiulia
https://iz.ru/1369174/izvestiia/v-krymu-zaiavili-o-preodolenii-poluostrovom-energeticheskoi-blokady-onlain-spetcoperatcii-23-iiulia
https://www.bbc.com/news/technology-62275326
https://www.bbc.com/news/health-62279436
https://www.theguardian.com/society/2022/jul/23/male-biological-clock-age-of-father-can-affect-chances-of-birth-new-research-shows
https://www.theguardian.com/society/2022/jul/23/male-biological-clock-age-of-father-can-affect-chances-of-birth-new-research-shows
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Żołnierze Myanmarskiej Armii przyznali się do zabijania, torturowania i 

gwałcenia cywilów w ekskluzywnych wywiadach z BBC. Po raz pierwszy 

przedstawili szczegółowe informacje o powszechnym łamaniu praw człowieka, 

do którego zostali zobowiązani. 

Uwaga: Ta historia zawiera opisy przemocy seksualnej i tortur 

„Kazali mi torturować, łupić i zabijać niewinnych ludzi." 

Maung oo mówi, że myślał, że został zwerbowany do wojska jako strażnik. 

Wchodził jednak w skład batalionu, który w maju 2022 zabijał cywilów 

ukrywających się w klasztorze. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-62208882 

 

 

 

 

Zamieszki na Kapitolu: D. Trump zignorował prośby o potępienie ataku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/62261164 

 

 

Czesi zburzyli chlewnię w nazistowskim obozie koncentracyjnym dla Romów 

https://www.bbc.com/news/world-asia-62208882
https://www.bbc.com/news/62261164
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62263340 

 

 

Sri Lanka: siły atakują antyrządowy obóz protestacyjny 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-62260678 

 

 

Holenderskie plany przetrzymywania uchodźców na statkach wycieczkowych 

określanych jako „absurdalne" i nielegalne 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/22/dutch-plans-house-refugees-

cruise-ships-netherlands 

 

 

UE rozpoczyna kolejne cztery sprawy prawne przeciwko Wielkiej Brytanii w 

sprawie protokołu z Irlandii Północnej 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/politics/2022/jul/22/eu-launches-four-more-

legal-cases-against-uk-over-northern-ireland-protocol 

 

 

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 149 inwazji 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/22/russia-ukraine-war-what-we-

know-on-day-149-of-the-invasion 

 

Ukraińska kontrofensywa może doprowadzić wojnę do najkrwawszej jak dotąd 

fazy-twierdzą analitycy 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/22/ukrainian-counter-offensive-

may-bring-war-to-bloodiest-phase-yet-say-analysts 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62263340
https://www.bbc.com/news/world-asia-62260678
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/22/dutch-plans-house-refugees-cruise-ships-netherlands
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/22/dutch-plans-house-refugees-cruise-ships-netherlands
https://www.theguardian.com/politics/2022/jul/22/eu-launches-four-more-legal-cases-against-uk-over-northern-ireland-protocol
https://www.theguardian.com/politics/2022/jul/22/eu-launches-four-more-legal-cases-against-uk-over-northern-ireland-protocol
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/22/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-149-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/22/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-149-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/22/ukrainian-counter-offensive-may-bring-war-to-bloodiest-phase-yet-say-analysts
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/22/ukrainian-counter-offensive-may-bring-war-to-bloodiest-phase-yet-say-analysts
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The New York Times mówił o planach Kijowa rozpoczęcia kontrofensywy na 

południu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1368830/2022-07-22/new-york-times-rasskazala-o-planakh-kieva-

nachat-kontrnastuplenie-na-iuge 

 

 

Kijów zażądał od Europolu dowodu sprzedaży broni na czarnym rynku 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1368887/2022-07-22/kiev-zaprosil-u-evropola-dokazatelstva-

prodazhi-oruzhiia-na-chernom-rynke 

 

 

S. Szojgu spotkał się z tureckim ministrem obrony H.Akarem 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1368881/2022-07-22/shoigu-provel-vstrechu-s-ministrom-

oborony-turtcii-akarom 

 

 

ROSJA: Szef komisji finansów publicznych: obniżenie kluczowej stopy 

procentowej-krok w kierunku rewitalizacji działalności kredytowej banków 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1368774/2022-07-22/v-gd-nazvali-snizhenie-kliuchevoi-stavki-

shagom-k-aktivizatcii-vydachi-kreditov 

 

 

W Polsce odnotowano rekordową liczbę pożarów lasów 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1368855/2022-07-22/v-polshe-zafiksirovano-rekordnoe-

kolichestvo-lesnykh-pozharov 

 

https://iz.ru/1368830/2022-07-22/new-york-times-rasskazala-o-planakh-kieva-nachat-kontrnastuplenie-na-iuge
https://iz.ru/1368830/2022-07-22/new-york-times-rasskazala-o-planakh-kieva-nachat-kontrnastuplenie-na-iuge
https://iz.ru/1368887/2022-07-22/kiev-zaprosil-u-evropola-dokazatelstva-prodazhi-oruzhiia-na-chernom-rynke
https://iz.ru/1368887/2022-07-22/kiev-zaprosil-u-evropola-dokazatelstva-prodazhi-oruzhiia-na-chernom-rynke
https://iz.ru/1368881/2022-07-22/shoigu-provel-vstrechu-s-ministrom-oborony-turtcii-akarom
https://iz.ru/1368881/2022-07-22/shoigu-provel-vstrechu-s-ministrom-oborony-turtcii-akarom
https://iz.ru/1368774/2022-07-22/v-gd-nazvali-snizhenie-kliuchevoi-stavki-shagom-k-aktivizatcii-vydachi-kreditov
https://iz.ru/1368774/2022-07-22/v-gd-nazvali-snizhenie-kliuchevoi-stavki-shagom-k-aktivizatcii-vydachi-kreditov
https://iz.ru/1368855/2022-07-22/v-polshe-zafiksirovano-rekordnoe-kolichestvo-lesnykh-pozharov
https://iz.ru/1368855/2022-07-22/v-polshe-zafiksirovano-rekordnoe-kolichestvo-lesnykh-pozharov
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15 lipiec (piątek) – 21 lipiec (czwartek) 2022 

21.VII 

Premier Włoch Mario Draghi rezygnuje po tygodniu zamieszania 

 

Półtora roku po objęciu stanowiska szefa rządu jedności Włoch Mario Draghi 

zrezygnował ze stanowiska premiera. 

Powiedział on prezydentowi Sergio Mattarelli, że ustąpi po tym, jak trzy 

partie w jego rządzie odmówiły poparcia w głosowaniu w sprawie zaufania 

poprzedniego wieczoru. 

Prezydent poprosił go o pozostanie na stanowisku lidera, a jesienią 

spodziewane są przedterminowe wybory. 

Lider skrajnej prawicy, Giorgia Meloni, ma już przewagę. 

Pan Draghi, 74 lata, był popularnym wyborem jako premier, nazwany Super 

Mario za to, że radził sobie z kryzysem w strefie euro jako szef 

Europejskiego Banku Centralnego. 

W lutym ubiegłego roku powierzono mu zadanie poprowadzenia Włoch przez 

pandemię Covid i ożywienie gospodarcze, wzmocnione przez duży pakiet UE 

uzależniony od poważnych reform. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62249050 

 

 

Strefa euro po raz pierwszy od 11 lat podnosi stopy procentowe 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-62240730 

 

 

Nord Stream: kluczowy rosyjski gazociąg wznawia pompowanie gazu do Europy 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62249015 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62249050
https://www.bbc.com/news/business-62240730
https://www.bbc.com/news/world-europe-62249015
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Ranil Wickremesinghe: Na Sri Lance zaprzysiężono nowego prezydenta 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-62248225 

 

 

Prezydent USA Joe Biden ma pozytwny test na Covid 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62256544 

 

 

Wojna rosyjsko-ukraińska w skrócie: co wiemy w dniu 148 inwazji 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/21/russia-ukraine-war-at-a-

glance-what-we-know-on-day-148-of-the-invasion 

 

 

UE nakłada sankcje na rosyjski klub motocyklowy i aktorów W. Putina 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/21/eu-russia-sanctions-

nightwolves-putin-actors-gold 

 

Unia Europejska złagodziła antyrosyjskie sankcje 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1368185/2022-07-21/evrosoiuz-smiagchil-antirossiiskie-

sanktcii 

 

 

W Radzie Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej zadeklarowali potrzebę 

przesunięcia APU dalej od Doniecka 

źródło: IZ 

https://www.bbc.com/news/world-asia-62248225
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62256544
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/21/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-148-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/21/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-148-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/21/eu-russia-sanctions-nightwolves-putin-actors-gold
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/21/eu-russia-sanctions-nightwolves-putin-actors-gold
https://iz.ru/1368185/2022-07-21/evrosoiuz-smiagchil-antirossiiskie-sanktcii
https://iz.ru/1368185/2022-07-21/evrosoiuz-smiagchil-antirossiiskie-sanktcii
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https://iz.ru/1368281/2022-07-21/v-sovbeze-rf-zaiavili-o-neobkhodimosti-

otodvinut-sbu-dalshe-ot-donetcka 

 

 

S. Ławrow ogłosił plany Rosji i Węgier, aby rozwinąć partnerstwo 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1368282/2022-07-21/lavrov-zaiavil-o-planakh-rossii-i-vengrii-

razvivat-partnerstvo 

 

 

Zamknąć rurę: do czego doprowadzą unijne plany zmniejszenia zużycia gazu o 

15% 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1367808/mariia-vasileva/zakatit-trubu-k-chemu-privedut-plany-

es-sokratit-potreblenie-gaza-na-15 

 

 

Wielka Brytania nałoży nowe sankcje na import węgla i ropy z Rosji. 

Operacja specjalna 21 lipca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1368016/izvestiia/v-khersone-zaiavili-ob-otrazhenii-80-

ukrainskikh-atak-sistemami-pvo-onlain-spetcoperatcii-21-iiulia 

 

20.VII 

Wojna na Ukrainie: S. Ławrow mówi, że Rosja jest gotowa rozszerzyć swoje 

cele wojenne 

https://iz.ru/1368281/2022-07-21/v-sovbeze-rf-zaiavili-o-neobkhodimosti-otodvinut-sbu-dalshe-ot-donetcka
https://iz.ru/1368281/2022-07-21/v-sovbeze-rf-zaiavili-o-neobkhodimosti-otodvinut-sbu-dalshe-ot-donetcka
https://iz.ru/1368282/2022-07-21/lavrov-zaiavil-o-planakh-rossii-i-vengrii-razvivat-partnerstvo
https://iz.ru/1368282/2022-07-21/lavrov-zaiavil-o-planakh-rossii-i-vengrii-razvivat-partnerstvo
https://iz.ru/1367808/mariia-vasileva/zakatit-trubu-k-chemu-privedut-plany-es-sokratit-potreblenie-gaza-na-15
https://iz.ru/1367808/mariia-vasileva/zakatit-trubu-k-chemu-privedut-plany-es-sokratit-potreblenie-gaza-na-15
https://iz.ru/1368016/izvestiia/v-khersone-zaiavili-ob-otrazhenii-80-ukrainskikh-atak-sistemami-pvo-onlain-spetcoperatcii-21-iiulia
https://iz.ru/1368016/izvestiia/v-khersone-zaiavili-ob-otrazhenii-80-ukrainskikh-atak-sistemami-pvo-onlain-spetcoperatcii-21-iiulia
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Dostarczana przez USA broń dalekiego zasięgu zmieniła oblicze Moskwy-mówi 

Ławrow 

Militarne centrum Rosji na Ukrainie nie jest już „tylko " wschodem kraju-

powiedział minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. W wywiadzie dla 

rosyjskich mediów państwowych zasugerował, że strategia Moskwy zmieniła się 

po tym, jak Zachód zaopatrzył Ukrainę w broń dalekiego zasięgu. Rosja nie 

musiałaby spychac sił ukraińskich z linii frontu, aby zapewnić sobie 

bezpieczeństwo-wyjaśnił. USA wcześniej oskarżyły Rosję o przygotowanie się 

do aneksji części Ukrainy. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62231936 

 

 

Londyńska Straż Pożarna miała najbardziej pracowity dzień od drugiej wojny 

światowej-mówi burmistrz Londynu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-62232654 

 

Włoski premier Mario Draghi szuka poparcia 

źródło:BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62219401 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62231936
https://www.bbc.com/news/uk-62232654
https://www.bbc.com/news/world-europe-62219401
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Głosowanie na prezydenta Sri Lanki: Ranil Wickremesinghe wygrywa wśród 

protestów 

źródło:TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/20/sri-lanka-president-vote-

ranil-wickremesinghe-wins-amid-protests 

 

 

Putin wyjaśnił opóźnienie przesłania turbiny przez Kanadę dla „North 

stream" 

źródło:IZ 

https://iz.ru/1367626/2022-07-20/putin-obiasnil-zaderzhku-kanadoi-turbiny-

dlia-severnogo-potoka 

 

 

Prowadzący na śmierć: ukraińskie władze przeprowadzają szybka mobilizację 

źródło:IZ 

https://iz.ru/1367243/bogdan-stepovoi-andrei-fedorov/vedushchie-na-smert-

ukrainskie-vlasti-provodiat-nasilstvennuiu-mobilizatciiu 

 

 

Ukraiński dron-kamikaze został zestrzelony podczas podejścia do elektrowni 

jądrowej Zaporoże. Operacja specjalna 20 lipca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1367415/izvestiia/sistemy-pvo-vs-rf-perekhvatili-10-raket-

vypushchennykh-po-khersonu-onlain-spetcoperatcii-20-iiulia 

 

 

Trójka: co uzgodnili przywódcy Rosji, Iranu i Turcji w Teheranie 

źródło:IZ 

https://iz.ru/1367279/dmitrii-laru/trekh-edinstvo-o-chem-dogovorilis-

lidery-rf-irana-i-turtcii-v-tegerane 

 

 

Państwa UE zatwierdziły siódmy pakiet sankcji wobec Rosji 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/20/sri-lanka-president-vote-ranil-wickremesinghe-wins-amid-protests
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/20/sri-lanka-president-vote-ranil-wickremesinghe-wins-amid-protests
https://iz.ru/1367626/2022-07-20/putin-obiasnil-zaderzhku-kanadoi-turbiny-dlia-severnogo-potoka
https://iz.ru/1367626/2022-07-20/putin-obiasnil-zaderzhku-kanadoi-turbiny-dlia-severnogo-potoka
https://iz.ru/1367243/bogdan-stepovoi-andrei-fedorov/vedushchie-na-smert-ukrainskie-vlasti-provodiat-nasilstvennuiu-mobilizatciiu
https://iz.ru/1367243/bogdan-stepovoi-andrei-fedorov/vedushchie-na-smert-ukrainskie-vlasti-provodiat-nasilstvennuiu-mobilizatciiu
https://iz.ru/1367415/izvestiia/sistemy-pvo-vs-rf-perekhvatili-10-raket-vypushchennykh-po-khersonu-onlain-spetcoperatcii-20-iiulia
https://iz.ru/1367415/izvestiia/sistemy-pvo-vs-rf-perekhvatili-10-raket-vypushchennykh-po-khersonu-onlain-spetcoperatcii-20-iiulia
https://iz.ru/1367279/dmitrii-laru/trekh-edinstvo-o-chem-dogovorilis-lidery-rf-irana-i-turtcii-v-tegerane
https://iz.ru/1367279/dmitrii-laru/trekh-edinstvo-o-chem-dogovorilis-lidery-rf-irana-i-turtcii-v-tegerane
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źródło: IZ 

https://iz.ru/1367729/2022-07-20/postpredy-stran-es-utverdili-sedmoi-paket-

sanktcii-protiv-rossii 

 

 

19.VII 

Wojna na Ukrainie: Putin odwiedza Iran w rzadkiej podróży międzynarodowej 

Władimir Putin spotkał się z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisi wkrótce po 

przybyciu do Teheranu we wtorek 

Prezydent Rosji Władimir Putin jest w Iranie tylko na swoją drugą 

zagraniczną podróż od czasu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę w lutym. 

 

Putin organizuje spotkania z prezydentem i najwyższym przywódcą Iranu, a 

także prezydentem Turcji Recep Tayyipem Erdoganem. 

 

Eksport zboża, Syria i konflikt na Ukrainie są na porządku dziennym. 

 

Wizyta jest okazją do pogłębienia więzi z Iranem, jednym z niewielu 

pozostałych międzynarodowych sojuszników Rosji. 

źródło: BBC 

https://iz.ru/1367729/2022-07-20/postpredy-stran-es-utverdili-sedmoi-paket-sanktcii-protiv-rossii
https://iz.ru/1367729/2022-07-20/postpredy-stran-es-utverdili-sedmoi-paket-sanktcii-protiv-rossii
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https://www.bbc.com/news/world-europe-62218696 

 

 

Prezydent Wołodymyr Zelenski kontynuuje czystkę w Służbie Bezpieczeństwa 

Ukrainy (SBU), odwołując zastępcę dyrektora organizacji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-62223264 

 

Północnokoreańscy robotnicy mogą zostać wysłani do odbudowy Donbasu-mówi 

ambasador Rosji 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/19/north-korean-workers-could-

help-rebuild-donbas-region-russian-ambassador-says 

 

 

W. Putin twierdzi, że poczyniono postępy  w rozmowach w sprawie zniesienia 

blokady ukraińskiej pszenicy 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/19/putin-russia-erdogan-grain-

ukraine-war-syria-tehran 

 

 

Ukrainiec przetrzymywany przez Rosję jako zakładnik opowiada o sprzątaniu 

sal tortur 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/19/ukrainian-boy-held-hostage-

by-russia-tells-of-cleaning-up-torture-rooms 

 

 

 

Putin nazwał szczyt w sprawie Syrii w Teheranie konstruktywnym i użytecznym 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1367286/2022-07-19/putin-nazval-sammit-po-sirii-v-tegerane-

konstruktivnym-i-poleznym 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62218696
https://www.bbc.com/news/world-62223264
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/19/north-korean-workers-could-help-rebuild-donbas-region-russian-ambassador-says
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/19/north-korean-workers-could-help-rebuild-donbas-region-russian-ambassador-says
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/19/putin-russia-erdogan-grain-ukraine-war-syria-tehran
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/19/putin-russia-erdogan-grain-ukraine-war-syria-tehran
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/19/ukrainian-boy-held-hostage-by-russia-tells-of-cleaning-up-torture-rooms
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/19/ukrainian-boy-held-hostage-by-russia-tells-of-cleaning-up-torture-rooms
https://iz.ru/1367286/2022-07-19/putin-nazval-sammit-po-sirii-v-tegerane-konstruktivnym-i-poleznym
https://iz.ru/1367286/2022-07-19/putin-nazval-sammit-po-sirii-v-tegerane-konstruktivnym-i-poleznym
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Mieszkający na Łotwie Rosjanie, wspierający rosyjską operację specjalną 

(SWO) w celu ochrony Donbasu, mogą zostać pozbawieni obywatelstwa 

łotewskiego. Zostało to ogłoszone 19 lipca przez prezydenta kraju Egils 

Levitsa 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1367219/2022-07-19/prezident-latvii-podderzhal-lishenie-

grazhdanstva-za-podderzhku-svo 

 

 

Władze obwodu Chersońskiego wezwały do przeprowadzenia trybunału nad W. 

Zelenskim. Operacja specjalna  19 lipca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1366864/izvestiia/ukrainu-prizvali-zabyt-o-khersonskoi-

oblasti-onlain-spetcoperatcii-19-iiulia 

 

 

Między Serbia A Chorwacja wybuchł największy w najnowszej historii skandal. 

Zagrzeb nie przepuścił serbskiego prezydenta Aleksandra Vucicia do pomnika 

na miejscu byłego chorwackiego obozu koncentracyjnego Jasenovac. W 

odpowiedzi Belgrad wprowadził specjalny reżim dla chorwackich dyplomatów 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1366579/kseniia-melnikova/balkanskoe-pike-khorvatiia-vdryzg-

razrugalas-s-serbiei 

 

 

Szczep: „Centaur" ujawniony w Moskwie — co dalej 

Naukowcy nie wykluczają wzrostu liczby zakażeń COVID-19 o jedną trzecią na 

początku sierpnia 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1366992/mariia-nediuk-olga-kolentcova/shtamm-takoe-kentavr-

vyiavili-v-moskve-chto-dalshe 

 

 

https://iz.ru/1367219/2022-07-19/prezident-latvii-podderzhal-lishenie-grazhdanstva-za-podderzhku-svo
https://iz.ru/1367219/2022-07-19/prezident-latvii-podderzhal-lishenie-grazhdanstva-za-podderzhku-svo
https://iz.ru/1366864/izvestiia/ukrainu-prizvali-zabyt-o-khersonskoi-oblasti-onlain-spetcoperatcii-19-iiulia
https://iz.ru/1366864/izvestiia/ukrainu-prizvali-zabyt-o-khersonskoi-oblasti-onlain-spetcoperatcii-19-iiulia
https://iz.ru/1366579/kseniia-melnikova/balkanskoe-pike-khorvatiia-vdryzg-razrugalas-s-serbiei
https://iz.ru/1366579/kseniia-melnikova/balkanskoe-pike-khorvatiia-vdryzg-razrugalas-s-serbiei
https://iz.ru/1366992/mariia-nediuk-olga-kolentcova/shtamm-takoe-kentavr-vyiavili-v-moskve-chto-dalshe
https://iz.ru/1366992/mariia-nediuk-olga-kolentcova/shtamm-takoe-kentavr-vyiavili-v-moskve-chto-dalshe
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Covid w Chinach: urzędnicy przepraszają za włamania do domów podczas 

polowania na osoby ukrywające się 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-62228386 

 

 

 

18.VII 

Wojna na Ukrainie: W. Zelensky zawiesza szefa bezpieczeństwa i głównego 

prokuratora 

 

Ivan Bakanov (z lewej) i Iryna Venediktova do tej pory nie komentowali 

swojego zawieszenia w pełnieniu obowiązków 

Prezydent Wołodymyr Zelensky zawiesił szefa Ukraińskiej agencji 

szpiegowskiej (SBU) i prokuratora generalnego, powołując się na wiele 

przypadków zdrady w dwóch potężnych organizacjach. 

Powiedział, że ponad 60 byłych pracowników pracuje teraz przeciwko Ukrainie 

na terenach okupowanych przez Rosję. 

W sumie wszczęto 651 spraw o kolaborację i zdradę przeciwko 

funkcjonariuszom organów ścigania-dodał. 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-62228386
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Urzędnicy, Ivan Bakanov i Iryna Venediktova, nie skomentowali. 

W przemówieniu wideo w niedzielę, Pan Zelensky powiedział: „taki szereg 

przestępstw przeciwko fundamentom bezpieczeństwa narodowego państwa... 

stawia bardzo poważne pytania do odpowiednich szefów [obu organizacji]." 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62202078 

 

Wojna na Ukrainie: sześciu ginie w ostrzale. Szykuje się nowy atak 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62207922 

 

 

Rosyjski Gazprom mówi europejskim nabywcom, że nie może zagwarantować 

dostaw gazu 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/business/2022/jul/18/russias-gazprom-tells-

europe-cutoff-of-gas-beyond-firm-control-force-majeure-letter-nord-stream-

pipeline 

 

 

Ostrzeżenie „apokalipsy gorąca" w zachodniej Francji tysiące uciekają przed 

pożarem 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/18/heat-apocalypse-warning-

western-france-thousands-flee-wildfire 

 

 

Ukraińscy bojownicy nadal podpalają pola uprawne 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1366742/2022-07-18/ukrainskie-boeviki-nachali-podzhigat-

polia-s-zernovymi-kulturami 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62202078
https://www.bbc.com/news/world-europe-62207922
https://www.theguardian.com/business/2022/jul/18/russias-gazprom-tells-europe-cutoff-of-gas-beyond-firm-control-force-majeure-letter-nord-stream-pipeline
https://www.theguardian.com/business/2022/jul/18/russias-gazprom-tells-europe-cutoff-of-gas-beyond-firm-control-force-majeure-letter-nord-stream-pipeline
https://www.theguardian.com/business/2022/jul/18/russias-gazprom-tells-europe-cutoff-of-gas-beyond-firm-control-force-majeure-letter-nord-stream-pipeline
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/18/heat-apocalypse-warning-western-france-thousands-flee-wildfire
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/18/heat-apocalypse-warning-western-france-thousands-flee-wildfire
https://iz.ru/1366742/2022-07-18/ukrainskie-boeviki-nachali-podzhigat-polia-s-zernovymi-kulturami
https://iz.ru/1366742/2022-07-18/ukrainskie-boeviki-nachali-podzhigat-polia-s-zernovymi-kulturami
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W Chersoniu otwarto punkt ogniowy ukraińskich dywersantów. Operacje 

specjalna 18 lipca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1366253/izvestiia/v-khersone-vskryli-ognevuiu-tochku-

ukrainskikh-diversantov-onlain-spetcoperatcii-18-iiulia 

 

Źródło poinformowało o śmierci dwóch osób w wyniku uderzenia APU w 

elektrownię wodną Kachowka 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1366738/2022-07-18/istochnik-soobshchil-o-gibeli-dvukh-

chelovek-v-rezultate-udara-vsu-po-kakhovskoi-ges 

 

17.VII 

Katastrofa samolotu w Grecji: samolot transportowy przewoził broń do 

Bangladeszu-minister 

Drony służą do badania wraku samolotu 

 

Samolot transportowy, który rozbił się w północnej Grecji, przewoził 11 ton 

broni - w tym min lądowych - do Bangladeszu-twierdzą urzędnicy. 

https://iz.ru/1366253/izvestiia/v-khersone-vskryli-ognevuiu-tochku-ukrainskikh-diversantov-onlain-spetcoperatcii-18-iiulia
https://iz.ru/1366253/izvestiia/v-khersone-vskryli-ognevuiu-tochku-ukrainskikh-diversantov-onlain-spetcoperatcii-18-iiulia
https://iz.ru/1366738/2022-07-18/istochnik-soobshchil-o-gibeli-dvukh-chelovek-v-rezultate-udara-vsu-po-kakhovskoi-ges
https://iz.ru/1366738/2022-07-18/istochnik-soobshchil-o-gibeli-dvukh-chelovek-v-rezultate-udara-vsu-po-kakhovskoi-ges
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Osoby mieszkające w odległości dwóch kilometrów od miejsca, w którym 

wylądował Antonow-12, zostały ostrzeżone, aby pozostały w pomieszczeniach 

zamkniętych. 

Samolot leciał z Serbii do Jordanii, kiedy rozbił się późno w sobotę w 

pobliżu miasta Kavala, zabijając wszystkie osiem osób na pokładzie. 

Naoczny świadek pokazał samolot w ogniu i ogromną kulę ognia, gdy się 

rozbił. 

Drony zostały użyte do zbadania miejsca wraku z ostrożności, podczas gdy 

grecka państwowa telewizja poinformowała, że armia, eksperci od materiałów 

wybuchowych i pracownicy greckiej komisji energii atomowej nie zbliżają się 

do miejsca, dopóki nie zostaną uznane za bezpieczne. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62195005 

 

Jet stream „pompowanie gorącego powietrza na północ" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/weather/features/62192941 

 

Policja w Iranie aresztowała kilka osób podczas protestów przeciwko 

bliskiemu zniknięciu tego, co kiedyś było drugim co do wielkości jeziorem 

słonym na świecie. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-62199184 

 

Upały: kolejne ewakuacje w wyniku rozprzestrzeniania się pożarów w basenie 

Morza Śródziemnego 

źróło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62196045 

 

 

Od piątego dnia trwają protesty na Węgrzech i narastający gniew na zmiany w 

podatkach Orbána 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/17/hungary-protests-continue-

for-fifth-day-amid-growing-anger-at-orban-tax-changes 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62195005
https://www.bbc.com/weather/features/62192941
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-62199184
https://www.bbc.com/news/world-europe-62196045
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/17/hungary-protests-continue-for-fifth-day-amid-growing-anger-at-orban-tax-changes
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/17/hungary-protests-continue-for-fifth-day-amid-growing-anger-at-orban-tax-changes
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John Harding, który mówi na wideo, że może zostać stracony, apeluje do 

premiera, aby wykorzystał wpływy u Putina i Zelenskiego, aby mu pomóc 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/17/british-man-john-harding-in-

ukraine-believed-captured-by-russians-appeals-to-boris-johnson 

 

Rodzina schwytanego ukraińskiego działacza praw człowieka prosi o pomoc 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/17/family-of-captured-ukrainian-

human-rights-activist-plead-for-help-maksym-butkevych 

 

W Chinach i Hiszpanii pojawiła się cholera, a w WHO omówi kwestie związane 

z małpią ospą 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1366081/kseniia-nabatkina/na-greben-volny-opasatsia-li-

rastushchikh-tcifr-covid-i-drugikh-infektcii 

 

 

Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej zniszczyły Pluton RSZ i 9 plutonów haubic 

sił zbrojnych. Operacja specjalna 17 lipca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1365928/izvestiia/ukrainskie-natcionalisty-uderzhivaiut-

detei-v-priiute-slavianska-onlain-spetcoperatcii-17-iiulia 

 

 

Administracja Erdogana ogłosiła zamiar prowadzenia rozmów dwustronnych z 

Putinem w Iranie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1366095/2022-07-17/v-administratcii-erdogana-zaiavili-o-ego-

namerenii-provesti-dvustoronnie-peregovory-s-putinym-v 

16.VII 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/17/british-man-john-harding-in-ukraine-believed-captured-by-russians-appeals-to-boris-johnson
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/17/british-man-john-harding-in-ukraine-believed-captured-by-russians-appeals-to-boris-johnson
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/17/family-of-captured-ukrainian-human-rights-activist-plead-for-help-maksym-butkevych
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/17/family-of-captured-ukrainian-human-rights-activist-plead-for-help-maksym-butkevych
https://iz.ru/1366081/kseniia-nabatkina/na-greben-volny-opasatsia-li-rastushchikh-tcifr-covid-i-drugikh-infektcii
https://iz.ru/1366081/kseniia-nabatkina/na-greben-volny-opasatsia-li-rastushchikh-tcifr-covid-i-drugikh-infektcii
https://iz.ru/1365928/izvestiia/ukrainskie-natcionalisty-uderzhivaiut-detei-v-priiute-slavianska-onlain-spetcoperatcii-17-iiulia
https://iz.ru/1365928/izvestiia/ukrainskie-natcionalisty-uderzhivaiut-detei-v-priiute-slavianska-onlain-spetcoperatcii-17-iiulia
https://iz.ru/1366095/2022-07-17/v-administratcii-erdogana-zaiavili-o-ego-namerenii-provesti-dvustoronnie-peregovory-s-putinym-v
https://iz.ru/1366095/2022-07-17/v-administratcii-erdogana-zaiavili-o-ego-namerenii-provesti-dvustoronnie-peregovory-s-putinym-v
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Atak rakietowy na ukraińską fabrykę kosmiczną 

Mieszkańcy Dniepra stoją przy wielkim kraterze pozostawionym przez 

uderzenie pocisku 

Rosyjskie pociski  dalekiego zasięgu zabiły trzy osoby w centralnym mieście 

Ukrainy w Dnieprze, gdy uderzyły w fabrykę rakiet kosmicznych i pobliską 

ulicę-twierdzą lokalni urzędnicy. 

Około 15 osób zostało rannych, a pobliskie budynki mieszkalne uszkodzone. 

W fabryce Jużmasz w Dnieprze buduje się również satelity - z jednym 

wystrzelonym w kosmos przez firmę SpaceX Elon Musk. 

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że  fabryka produkowała części do 

ukraińskich rakiet balistycznych. 

Kolejne dwie osoby zginęły w wyniku wystrzelenia kilkudziesięciu rosyjskich 

rakiet w Nikopolu, na południe od Dniepra - poinformował lider regionu. 

źródło: 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62189844 

 

 

Epidemia małpiej ospy w USA: popyt na szczepionki przewyższa podaż 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62188005 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62189844
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62188005
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Fala upałów w Europie: pożary rozprzestrzeniają się w basenie Morza 

Śródziemnego 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62189272 

 

 

Włosi czekają na deszcz, podczas gdy najdłuższa rzeka wysycha 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62096162 

 

Kryzys polityczny Sri Lanki trwa. Ranil Wickremesinghe kandyduje na 

prezydenta 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/16/sri-lankas-political-crisis-

continues-as-ranil-wickremesinghe-bids-to-be-president 

 

 

Ropa przebija prawa człowieka. J. Biden zmuszony do kompromisu na Bliskim 

Wschodzie 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/us-news/2022/jul/16/oil-trumps-human-rights-as-

biden-forced-to-compromise-in-middle-east 

 

 

Aktualizacja wojny Rosja-Ukraina: co wiemy w dniu 143 inwazji 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/16/russia-ukraine-war-update-

what-we-know-on-day-143-of-the-invasion 

 

 

Siły ukraiński w Zaporożu planowały wysadzić most i oskarżyć o „atak" siły 

zbrojne Rosji 

źródło: IZ 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62189272
https://www.bbc.com/news/world-europe-62096162
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/16/sri-lankas-political-crisis-continues-as-ranil-wickremesinghe-bids-to-be-president
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/16/sri-lankas-political-crisis-continues-as-ranil-wickremesinghe-bids-to-be-president
https://www.theguardian.com/us-news/2022/jul/16/oil-trumps-human-rights-as-biden-forced-to-compromise-in-middle-east
https://www.theguardian.com/us-news/2022/jul/16/oil-trumps-human-rights-as-biden-forced-to-compromise-in-middle-east
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/16/russia-ukraine-war-update-what-we-know-on-day-143-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/16/russia-ukraine-war-update-what-we-know-on-day-143-of-the-invasion
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https://iz.ru/1365843/2022-07-16/vsu-v-zaporozhe-zaplanirovali-vzorvat-

most-i-obvinit-v-udarakh-vs-rossii 

 

 

Amerykańskiemu prezydentowi Joe Bidenowi może grozić impeachment, jeśli 

Partia Demokratyczna straci kontrolę nad kongresem w wyborach 

śródterminowych w listopadzie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1365831/2022-07-16/baidenu-vnov-predrekli-impichment-pri-

provale-demokratov-na-vyborakh 

 

 

Ministerstwo Obrony Ukrainy dopuściło możliwość ostrzału z systemu 

rakietowego HIMARS na Krym 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1365834/2022-07-16/v-minoborony-ukrainy-dopustili-udary-iz-

himars-po-krymu 

 

 

Łotwa NATO: dlaczego kraj wzywa kobiety do wojska 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1364654/tatiana-mishina/latvii-ochen-nato-zachem-strana-

zovet-zhenshchin-v-armiiu 

 

 

W ukraińskim „Jużmasz " zniszczono zakłady produkcyjne „Tochki-U". Operacje 

specjalna 16 lipca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1365644/izvestiia/pentagon-predlozhil-rossii-nachat-

peregovory-s-ukrainoi-onlain-spetcoperatcii-16-iiulia 

 

 

15.VII 

https://iz.ru/1365843/2022-07-16/vsu-v-zaporozhe-zaplanirovali-vzorvat-most-i-obvinit-v-udarakh-vs-rossii
https://iz.ru/1365843/2022-07-16/vsu-v-zaporozhe-zaplanirovali-vzorvat-most-i-obvinit-v-udarakh-vs-rossii
https://iz.ru/1365831/2022-07-16/baidenu-vnov-predrekli-impichment-pri-provale-demokratov-na-vyborakh
https://iz.ru/1365831/2022-07-16/baidenu-vnov-predrekli-impichment-pri-provale-demokratov-na-vyborakh
https://iz.ru/1365834/2022-07-16/v-minoborony-ukrainy-dopustili-udary-iz-himars-po-krymu
https://iz.ru/1365834/2022-07-16/v-minoborony-ukrainy-dopustili-udary-iz-himars-po-krymu
https://iz.ru/1364654/tatiana-mishina/latvii-ochen-nato-zachem-strana-zovet-zhenshchin-v-armiiu
https://iz.ru/1364654/tatiana-mishina/latvii-ochen-nato-zachem-strana-zovet-zhenshchin-v-armiiu
https://iz.ru/1365644/izvestiia/pentagon-predlozhil-rossii-nachat-peregovory-s-ukrainoi-onlain-spetcoperatcii-16-iiulia
https://iz.ru/1365644/izvestiia/pentagon-predlozhil-rossii-nachat-peregovory-s-ukrainoi-onlain-spetcoperatcii-16-iiulia
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Wojna na Ukrainie: zmarł Brytyjczyk Paul Urey przetrzymywany przez 

separatystów 

 

Brytyjczyk Paul Urey, który został schwytany przez rosyjskich separatystów 

na Ukrainie, zmarł w areszcie - informuje. 

Z rodziną 45-latka skontaktowało się brytyjskie Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych-informuje sieć Prezydium, Grupa pomocowa, która pomaga jego 

krewnym. 

Jego matka jest „zrozpaczona i wciąż w szoku", mówi grupa. 

Wielka Brytania twierdzi, że domaga się pilnych wyjaśnień od Ukrainy i 

rosyjskiego rządu w sprawie doniesień o śmierci brytyjskiego pracownika 

pomocy. 

Foreign, Commonwealth and Development Office (CBO) powiedział, że wezwał 

rosyjskiego ambasadora, Andriej Kelin, aby wyraził „głębokie 

zaniepokojenie" doniesieniami o śmierci Ureya. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-62178505 

 

Wojna na Ukrainie: czteroletnia Liza zginęła w ataku Rosji na miasto 

Winnica 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62181726 

 

https://www.bbc.com/news/uk-62178505
https://www.bbc.com/news/world-europe-62181726
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Aktualizacja wojny Rosja-Ukraina: co wiemy w dniu 142 inwazji 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/15/russia-ukraine-war-update-

what-we-know-on-day-142-of-the-invasion 

 

 

Siedem na złość: co będzie w nowym unijnym pakiecie sankcji wobec Rosji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1364952/mariia-vasileva/sem-nazlo-chto-budet-v-novom-pakete-

sanktcii-es-protiv-rfa 

 

 

Komisja Europejska zaproponowała nowy pakiet sankcji wobec Rosji. Operacja 

specjalna 15 lipca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1365125/izvestiia/sily-dnr-nachali-zachistku-severska-ot-

ukrainskikh-boevikov-onlain-spetcoperatcii-15-iiulia 

 

 

Niemiecki żołnierz uznany za winnego planowania ataków terrorystycznych 

udając uchodźcę 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/15/german-soldier-planned-

terror-attacks-posing-as-a-refugee-court-finds 

 

 

Joe Biden powitany protestami podczas krótkiej wizyty w Palestynie 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/us-news/2022/jul/15/joe-biden-greeted-by-

protests-during-brief-visit-to-palestine 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/15/russia-ukraine-war-update-what-we-know-on-day-142-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/15/russia-ukraine-war-update-what-we-know-on-day-142-of-the-invasion
https://iz.ru/1364952/mariia-vasileva/sem-nazlo-chto-budet-v-novom-pakete-sanktcii-es-protiv-rfa
https://iz.ru/1364952/mariia-vasileva/sem-nazlo-chto-budet-v-novom-pakete-sanktcii-es-protiv-rfa
https://iz.ru/1365125/izvestiia/sily-dnr-nachali-zachistku-severska-ot-ukrainskikh-boevikov-onlain-spetcoperatcii-15-iiulia
https://iz.ru/1365125/izvestiia/sily-dnr-nachali-zachistku-severska-ot-ukrainskikh-boevikov-onlain-spetcoperatcii-15-iiulia
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/15/german-soldier-planned-terror-attacks-posing-as-a-refugee-court-finds
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/15/german-soldier-planned-terror-attacks-posing-as-a-refugee-court-finds
https://www.theguardian.com/us-news/2022/jul/15/joe-biden-greeted-by-protests-during-brief-visit-to-palestine
https://www.theguardian.com/us-news/2022/jul/15/joe-biden-greeted-by-protests-during-brief-visit-to-palestine
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Fala upałów w Europie: tysiące uciekają przed pożarami we Francji, 

Hiszpanii i Grecji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62175758 

 

 

 

Znana działaczka feministyczna i LGBT została uniewinniona od 

kontrowersyjnych zarzutów „pornografii" w Rosji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62180659 

 

 

Terminal paliwowy Haiti ponownie otwarty, ale wojna gangów trwa 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-62177386 

 

 

 

8 lipiec (piątek) – 14 lipiec (czwartek) 2022 

14.VII 

Masowy grób zawierający 17,5 ton ludzkich prochów został odnaleziony w 

północnej Polsce, w pobliżu byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego 

Soldau (w Działdowie) 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62175758
https://www.bbc.com/news/world-europe-62180659
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-62177386
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W miejscu zbiorowej mogiły postawiono symboliczny krzyż 

 

Masowy grób zawierający 17,5 tony ludzkich prochów został odkopany w 

północnej Polsce, w pobliżu byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego 

Soldau. 

 

Tomasz Jankowski z Instytutu Pamięci Narodowej powiedział, że grób zawiera 

co najmniej 8 tysięcy ofiar. 

Uważa się, że ciała zostały wykopane i spalone podczas nazistowskiej 

operacji, aby ukryć ślady ich morderstw. 

Hitlerowcy mordowali w Soldau Żydów, przeciwników politycznych i członków 

polskiej elity. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62161018 

 

Wojna na Ukrainie: 20 zabitych w ataku rakietowym Rosji na miasto winnic 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62161018
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Kilkadziesiąt samochodów zostało zniszczonych, gdy pociski uderzyły w 

parking przed centralnym biurowcem 

Rosyjskie pociski uderzyły w miasto z dala od linii frontu wschodniego. 

zginęło co najmniej 20 osób, w tym troje dzieci-twierdzą ukraińscy 

urzędnicy. 

90 kolejnych zostało rannych w ataku w Winnicy, na południowy zachód od 

Kijowa i daleko od centrum walk w Donbasie. 

Trzy rosyjskie pociski trafiły w biurowiec i uszkodziły budynki mieszkalne. 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelensky nazwał to „otwartym aktem terroryzmu". 

Pociski uderzyły w parking dziewięciopiętrowego biurowca około godziny 

10:50 (07:50 GMT) - poinformowały służby ratownicze Ukrainy. Budynki 

mieszkalne zostały również uderzone w centrum Winnicy, która ma około 370 

000 mieszkańców. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62163071 

 

Sri Lanka: Zbiegły prezydent ląduje w Singapurze 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-62160227 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62163071
https://www.bbc.com/news/world-asia-62160227
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Włoski rząd pod przewodnictwem premiera Mario Draghi jest bliski upadku po 

tym, jak populistyczny partner koalicji Five Star wycofał się z ważnego 

głosowania 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62161019 

 

 

 

Szwedzki sąd uznał byłego urzędnika irańskiego winnym zbrodni wojennych w 

związku z masowymi egzekucjami więźniów politycznych w Iranie w 1988 roku 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62162676 

 

 

Miliarder Bill Gates ponownie zobowiązał się do oddania swojego bogactwa, 

dodając, że w końcu „porzuci" listę najbogatszych osób na świecie 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-62162300 

 

 

Pożary szaleją, gdy Europa walczy z falą upałów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62163070 

 

 

Emiraty Arabskie odrzucają żądanie Heathrow dotycząca redukcji lotów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-62163254 

 

 

Europa może zmierzyć się z racjonowaniem energii, gdy zbliża się „naprawdę 

ciężka zima" - ostrzega szef Shell 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62161019
https://www.bbc.com/news/world-europe-62162676
https://www.bbc.com/news/business-62162300
https://www.bbc.com/news/world-europe-62163070
https://www.bbc.com/news/business-62163254
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źródło: TG 

https://www.theguardian.com/business/2022/jul/14/europe-could-face-energy-

rationing-as-really-tough-winter-looms-shell-boss-warns 

 

 

Aktualizacja wojny Rosja-Ukraina: co wiemy w dniu 141 inwazji 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/14/russia-ukraine-war-update-

what-we-know-on-day-141-of-the-invasion 

 

 

Turcja zapowiada porozumienie z Ukrainą, Rosją i ONZ mające na celu 

wznowienie eksportu zbóż 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/14/turkey-announces-deal-with-

ukraine-russia-and-un-aimed-at-resuming-grain-exports 

 

 

Ostrzał dworca autobusowego w Doniecku od strony APU był prowadzony z 

haubic natowskich M777 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1364839/2022-07-14/obstrel-avtostantcii-v-donetcke-so-

storony-vsu-velsia-iz-natovskikh-gaubitc-m777 

 

 

Amerykański dron rozbił się w Rumunii 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1364879/2022-07-14/amerikanskii-bespilotnik-poterpel-

krushenie-v-rumynii 

 

 

Poranek droższy: opóźnienie uruchomienia NS-1 o tydzień będzie kosztować UE 

1,5 mld € 

źródło: IZ 

https://www.theguardian.com/business/2022/jul/14/europe-could-face-energy-rationing-as-really-tough-winter-looms-shell-boss-warns
https://www.theguardian.com/business/2022/jul/14/europe-could-face-energy-rationing-as-really-tough-winter-looms-shell-boss-warns
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/14/russia-ukraine-war-update-what-we-know-on-day-141-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/14/russia-ukraine-war-update-what-we-know-on-day-141-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/14/turkey-announces-deal-with-ukraine-russia-and-un-aimed-at-resuming-grain-exports
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/14/turkey-announces-deal-with-ukraine-russia-and-un-aimed-at-resuming-grain-exports
https://iz.ru/1364839/2022-07-14/obstrel-avtostantcii-v-donetcke-so-storony-vsu-velsia-iz-natovskikh-gaubitc-m777
https://iz.ru/1364839/2022-07-14/obstrel-avtostantcii-v-donetcke-so-storony-vsu-velsia-iz-natovskikh-gaubitc-m777
https://iz.ru/1364879/2022-07-14/amerikanskii-bespilotnik-poterpel-krushenie-v-rumynii
https://iz.ru/1364879/2022-07-14/amerikanskii-bespilotnik-poterpel-krushenie-v-rumynii
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https://iz.ru/1364441/valerii-voronov/utro-vechera-dorozhe-otsrochka-

zapuska-sp-1-na-nedeliu-oboidetsia-es-v-eu15-mlrd 

 

Prawo szariatu: Rosja chce zalegalizować bankowość islamską 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1364470/dmitrii-migunov/po-zakonam-shariata-v-rossii-khotiat-

legalizovat-islamskii-banking 

 

Wojska FR prowadzą ofensywę w DNR w czterech kierunkach. Operacja specjalna 

14 lipca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1364587/izvestiia/soiuzniki-vedut-nastuplenie-v-dnr-po-

chetyrem-napravleniiam-spetcoperatciia-14-iiulia-onlain 

 

 

Dlaczego Korea Północna uznała DNR i LNR 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1364676/nataliia-portiakova/respubliki-obediniaites-zachem-

kndr-priznala-dnr-i-lnr 

 

 

13.VII 

Sri Lanka: prezydent Gotabaya Rajapaksa ucieka z kraju wojskowym 

odrzutowcem 

https://iz.ru/1364441/valerii-voronov/utro-vechera-dorozhe-otsrochka-zapuska-sp-1-na-nedeliu-oboidetsia-es-v-eu15-mlrd
https://iz.ru/1364441/valerii-voronov/utro-vechera-dorozhe-otsrochka-zapuska-sp-1-na-nedeliu-oboidetsia-es-v-eu15-mlrd
https://iz.ru/1364470/dmitrii-migunov/po-zakonam-shariata-v-rossii-khotiat-legalizovat-islamskii-banking
https://iz.ru/1364470/dmitrii-migunov/po-zakonam-shariata-v-rossii-khotiat-legalizovat-islamskii-banking
https://iz.ru/1364587/izvestiia/soiuzniki-vedut-nastuplenie-v-dnr-po-chetyrem-napravleniiam-spetcoperatciia-14-iiulia-onlain
https://iz.ru/1364587/izvestiia/soiuzniki-vedut-nastuplenie-v-dnr-po-chetyrem-napravleniiam-spetcoperatciia-14-iiulia-onlain
https://iz.ru/1364676/nataliia-portiakova/respubliki-obediniaites-zachem-kndr-priznala-dnr-i-lnr
https://iz.ru/1364676/nataliia-portiakova/respubliki-obediniaites-zachem-kndr-priznala-dnr-i-lnr
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Gotabaya Rajapaksa uciekł ze Sri Lanki przed przewidywaną dymisją jako 

prezydent 

Prezydenta Prezydent Gotabaya Rajapaksa uciekł ze Sri Lanki wojskowym 

odrzutowcem, w czasie masowych protestów przeciwko kryzysowi gospodarczemu 

Wyspy. Siły powietrzne kraju potwierdziły, że 73-latek poleciał na Malediwy 

z żoną i dwoma urzędnikami ochrony. Pod jego nieobecność na stanowisko 

pełniącego obowiązki prezydenta mianował premiera Ranila Wickremesinghe. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-62132271 

 

Protesty na Sri Lance: W Kolombo protestujący włamali się do biura premiera 

kraju 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1364095/2022-07-13/v-kolombo-protestuiushchie-prorvalis-v-

ofis-premer-ministra-strany 

 

D. Pieskow skomentował oświadczenie Kijowa o możliwym porozumieniu w 

sprawie zboża 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1364111/2022-07-13/peskov-prokommentiroval-zaiavlenie-kieva-

o-vozmozhnom-soglashenii-po-zernu 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-62132271
https://iz.ru/1364095/2022-07-13/v-kolombo-protestuiushchie-prorvalis-v-ofis-premer-ministra-strany
https://iz.ru/1364095/2022-07-13/v-kolombo-protestuiushchie-prorvalis-v-ofis-premer-ministra-strany
https://iz.ru/1364111/2022-07-13/peskov-prokommentiroval-zaiavlenie-kieva-o-vozmozhnom-soglashenii-po-zernu
https://iz.ru/1364111/2022-07-13/peskov-prokommentiroval-zaiavlenie-kieva-o-vozmozhnom-soglashenii-po-zernu
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Niemcy rozpoczęły negocjacje z Shell w sprawie dostaw LNG w celu 

zastąpienia rosyjskiego gazu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1364140/2022-07-13/germaniia-nachala-peregovory-s-shell-o-

postavkakh-spg-na-zamenu-rossiiskomu-gazu 

 

 

Ukraina liczy na $ 9 mld miesięcznie z zachodu na pokrycie deficytu 

budżetowego 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1364090/2022-07-13/ukraina-rasschityvaet-na-9-mlrd-v-mesiatc-

ot-zapada-dlia-pokrytiia-defitcita-biudzheta 

 

 

Dowiedzieliśmy się o zakazanych eksperymentach Ukrainy w elektrowni 

jądrowej Zaporoże. Operacje specjalne online 13 lipca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1364006/izvestiia/stalo-izvestno-o-zapreshchennykh-

eksperimentakh-ukrainy-na-zaporozhskoi-aes-onlain-spetcoperatcii-13 

 

Aktualizacja wojny Rosja-Ukraina: co wiemy w dniu 140 inwazji 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/13/russia-ukraine-war-update-

what-we-know-on-day-140-of-the-invasion 

 

 

A. Baerbock powiedziała, że negocjacje z Rosją są obecnie wykluczone 

źródło: DS 

https://www.spiegel.de/ausland/annalena-baerbock-verhandlungen-mit-

russland-sind-derzeit-ausgeschlossen-a-f43b7b79-a3b0-4c90-85b6-8e6c20aca1ba 

 

 

TELESKOP JAMESA WEBBA Gdzie są obiekty sfotografowane przez Jamesa Webba? 

źródło: EP 

https://iz.ru/1364140/2022-07-13/germaniia-nachala-peregovory-s-shell-o-postavkakh-spg-na-zamenu-rossiiskomu-gazu
https://iz.ru/1364140/2022-07-13/germaniia-nachala-peregovory-s-shell-o-postavkakh-spg-na-zamenu-rossiiskomu-gazu
https://iz.ru/1364090/2022-07-13/ukraina-rasschityvaet-na-9-mlrd-v-mesiatc-ot-zapada-dlia-pokrytiia-defitcita-biudzheta
https://iz.ru/1364090/2022-07-13/ukraina-rasschityvaet-na-9-mlrd-v-mesiatc-ot-zapada-dlia-pokrytiia-defitcita-biudzheta
https://iz.ru/1364006/izvestiia/stalo-izvestno-o-zapreshchennykh-eksperimentakh-ukrainy-na-zaporozhskoi-aes-onlain-spetcoperatcii-13
https://iz.ru/1364006/izvestiia/stalo-izvestno-o-zapreshchennykh-eksperimentakh-ukrainy-na-zaporozhskoi-aes-onlain-spetcoperatcii-13
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/13/russia-ukraine-war-update-what-we-know-on-day-140-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/13/russia-ukraine-war-update-what-we-know-on-day-140-of-the-invasion
https://www.spiegel.de/ausland/annalena-baerbock-verhandlungen-mit-russland-sind-derzeit-ausgeschlossen-a-f43b7b79-a3b0-4c90-85b6-8e6c20aca1ba
https://www.spiegel.de/ausland/annalena-baerbock-verhandlungen-mit-russland-sind-derzeit-ausgeschlossen-a-f43b7b79-a3b0-4c90-85b6-8e6c20aca1ba
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https://elpais.com/ciencia/2022-07-13/donde-estan-los-objetos-que-ha-

fotografiado-el-james-webb.html 

 

 

 

Twitter pozywa Elona Muska w sprawie o transakcję przejęcia w wysokości 44 

mld dolarów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-62144776 

 

 

Policja usuwa dwóch chińskich attache że spotkania Pacyfic Islands Forum 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/13/two-chinese-defence-attaches-

removed-from-pacific-islands-forum-meeting 

 

 

Katastrofa jądrowa w Fukushimie: byli szefowie właściciela Tepco mają 

zapłacić 13 tn juanow 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/13/fukushima-nuclear-disaster-

ex-bosses-of-owner-tepco-ordered-to-pay-yen-13tn-tokyo-court 

 

 

 

12.VII 

Wojna na Ukrainie: Iran planuje zaopatrzyć Rosję w drony, ostrzegają Stany 

Zjednoczone 

https://elpais.com/ciencia/2022-07-13/donde-estan-los-objetos-que-ha-fotografiado-el-james-webb.html
https://elpais.com/ciencia/2022-07-13/donde-estan-los-objetos-que-ha-fotografiado-el-james-webb.html
https://www.bbc.com/news/business-62144776
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/13/two-chinese-defence-attaches-removed-from-pacific-islands-forum-meeting
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/13/two-chinese-defence-attaches-removed-from-pacific-islands-forum-meeting
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/13/fukushima-nuclear-disaster-ex-bosses-of-owner-tepco-ordered-to-pay-yen-13tn-tokyo-court
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/13/fukushima-nuclear-disaster-ex-bosses-of-owner-tepco-ordered-to-pay-yen-13tn-tokyo-court
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Iran planuje zaopatrzyć Rosję w potencjalnie setki dronów na potrzeby wojny 

na Ukrainie. Niektóre mają zdolności bojowe-poinformował amerykański 

urzędnik. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Białego Domu Jake Sullivan 

powiedział, że informacje otrzymane przez USA sugerują, że Iran 

przygotowuje się do przeszkolenia rosyjskich sił do korzystania z dronów. 

Dodał, że nie jest jasne, czy Iran je jeszcze dostarczył. Drony były 

nieodłącznym elementem toczącej się wojny zarówno o Ukrainę, jak i o Rosję. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62130725 

 

Mroczne sztuczki Ubera ujawnione 

źródło: BBC 

https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-f2971465-73d2-4932-a889-

5c63778e273d 

 

Kandydaci ubiegający się o pozycję lidera Partii Konserwatywnej - i 

przyszłego premiera - mają zaledwie kilka godzin, aby uzyskać poparcie co 

najmniej 20 posłów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-62130122 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62130725
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-f2971465-73d2-4932-a889-5c63778e273d
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-f2971465-73d2-4932-a889-5c63778e273d
https://www.bbc.com/news/uk-politics-62130122
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Prezydentowi Sri Lanki Gotabaya Rajapaksa nie udało uciec z kraju 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/12/sri-lanka-president-gotabaya-

rajapaksa-fails-attempt-flee-airport  

 

 

Liczba ofiar śmiertelnych w Chasiv Yar wzrosła do 34 w jednym z 

najkrwawszych ataków Rosji 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/12/chasiv-yar-death-toll-rises-

to-33-in-one-of-russias-deadliest-attacks-so-far 

 

 

Aktualizacja wojny Rosja-Ukraina: co wiemy w dniu 139 inwazji 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/12/russia-ukraine-war-update-

what-we-know-on-day-139-of-the-invasion 

 

Ankara zapowiedziała spotkanie delegacji Rosji, Turcji, Ukrainy i ONZ ds. 

eksportu zboża 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1363604/2022-07-12/ankara-anonsirovala-vstrechu-delegatcii-

rossii-turtcii-ukrainy-i-oon-po-eksportu-zerna 

 

 

Wojskowy ekspert nazwał uderzenie APU w nową Kachowkę aktem zemsty na 

ludności 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1363575/2022-07-12/voennyi-ekspert-nazval-udar-vsu-po-novoi-

kakhovke-aktom-mesti-naseleniiu 

 

 

Były ambasador Ukrainy w RFN Młynarz krytykowany za słowa o rzezi 

wołyńskiej 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/12/sri-lanka-president-gotabaya-rajapaksa-fails-attempt-flee-airport
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/12/sri-lanka-president-gotabaya-rajapaksa-fails-attempt-flee-airport
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/12/chasiv-yar-death-toll-rises-to-33-in-one-of-russias-deadliest-attacks-so-far
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/12/chasiv-yar-death-toll-rises-to-33-in-one-of-russias-deadliest-attacks-so-far
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/12/russia-ukraine-war-update-what-we-know-on-day-139-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/12/russia-ukraine-war-update-what-we-know-on-day-139-of-the-invasion
https://iz.ru/1363604/2022-07-12/ankara-anonsirovala-vstrechu-delegatcii-rossii-turtcii-ukrainy-i-oon-po-eksportu-zerna
https://iz.ru/1363604/2022-07-12/ankara-anonsirovala-vstrechu-delegatcii-rossii-turtcii-ukrainy-i-oon-po-eksportu-zerna
https://iz.ru/1363575/2022-07-12/voennyi-ekspert-nazval-udar-vsu-po-novoi-kakhovke-aktom-mesti-naseleniiu
https://iz.ru/1363575/2022-07-12/voennyi-ekspert-nazval-udar-vsu-po-novoi-kakhovke-aktom-mesti-naseleniiu
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źródło:IZ 

https://iz.ru/1363651/2022-07-12/eks-posla-ukrainy-v-frg-melnika-

raskritikovali-iz-za-slov-o-volynskoi-rezne 

 

 

Rodziny zmarłych w Nowej Kachowce otrzymają odszkodowania. Operacja 

specjalna online 12 lipca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1363432/izvestiia/ukrainskie-neonatcisty-rasstreliali-mirnye-

kvartaly-novoi-kakhovki-onlain-spetcoperatcii-12-iiulia 

 

 

Ukraiński atak na rosyjskie miasto przypisany pociskowi dostarczonemu przez 

USA 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/12/ukrainian-strike-on-russian-

held-town-attributed-to-us-supplied-missile 

 

 

11.VII 

Wojna na Ukrainie: Niemcy obawiają się, że odcięcie od rosyjskiego gazu 

może stać się trwałe 

 

https://iz.ru/1363651/2022-07-12/eks-posla-ukrainy-v-frg-melnika-raskritikovali-iz-za-slov-o-volynskoi-rezne
https://iz.ru/1363651/2022-07-12/eks-posla-ukrainy-v-frg-melnika-raskritikovali-iz-za-slov-o-volynskoi-rezne
https://iz.ru/1363432/izvestiia/ukrainskie-neonatcisty-rasstreliali-mirnye-kvartaly-novoi-kakhovki-onlain-spetcoperatcii-12-iiulia
https://iz.ru/1363432/izvestiia/ukrainskie-neonatcisty-rasstreliali-mirnye-kvartaly-novoi-kakhovki-onlain-spetcoperatcii-12-iiulia
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/12/ukrainian-strike-on-russian-held-town-attributed-to-us-supplied-missile
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/12/ukrainian-strike-on-russian-held-town-attributed-to-us-supplied-missile
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Zakłady Nord Stream 1 w Lubminie, Niemcy 

 

Dostawy rosyjskiego gazu ziemnego do Niemiec za pośrednictwem gazociągu 

Nord Stream 1 do Morza Bałtyckiego zostały wstrzymane na 10 dni z powodu 

corocznych prac konserwacyjnych. 

Ale niemiecki minister gospodarki Robert Habeck ostrzegł, że kraje UE muszą 

być przygotowane na wypadek, gdyby dostawy gazu nie zostały wznowione. 

Oskarżył Kreml o używanie gazu „jako broni" w odpowiedzi na sankcje UE za 

wojnę na Ukrainie. 

Habeck przyznał, że Niemcy stały się zbyt zależne od rosyjskiego gazu. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62121702 

 

 

Protest w Chinach w sprawie zamrożonych kont bankowych kończy użyciem 

przemocy 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/11/china-violent-clashes-at-

protest-over-frozen-rural-bank-accounts 

 

 

Wojna na Ukrainie: co wiemy w dniu 138 inwazji 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62121702
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/11/china-violent-clashes-at-protest-over-frozen-rural-bank-accounts
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/11/china-violent-clashes-at-protest-over-frozen-rural-bank-accounts
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źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/11/russia-ukraine-war-update-

what-we-know-on-day-138-of-the-invasion 

 

 

 

Wojna rosyjsko-ukraińska: W. Zelenskiy planuje wykorzystać armię liczącą 

milion żołnierzy aby odbić południe kraju; rośnie liczba ofiar po rosyjskim 

ataku na blok mieszkalny-na żywo 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/live/2022/jul/11/russia-ukraine-war-live-

news-dozens-remain-trapped-after-russian-strike-zelenskiy-says-donetsk-

attack-purposely-targeted-civilians 

 

 

Światowy Dzień Ludności: Indie wyprzedzą Chiny w 2023 r., mówi ONZ 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/science-environment-62126413 

 

 

Sri Lanka: pierwsze paliwo od kilku dni trafiło do mieszkańców 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-62089766 

 

 

Fala upałów w Wielkiej Brytanii: temperatura wzrasta do 32 ° C 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-62117348 

 

 

USA wezwały Ukrainę do strajków w obiektach wojskowych Federacji Rosyjskiej 

i Białorusi 

źródło: IZ 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/11/russia-ukraine-war-update-what-we-know-on-day-138-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/11/russia-ukraine-war-update-what-we-know-on-day-138-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/live/2022/jul/11/russia-ukraine-war-live-news-dozens-remain-trapped-after-russian-strike-zelenskiy-says-donetsk-attack-purposely-targeted-civilians
https://www.theguardian.com/world/live/2022/jul/11/russia-ukraine-war-live-news-dozens-remain-trapped-after-russian-strike-zelenskiy-says-donetsk-attack-purposely-targeted-civilians
https://www.theguardian.com/world/live/2022/jul/11/russia-ukraine-war-live-news-dozens-remain-trapped-after-russian-strike-zelenskiy-says-donetsk-attack-purposely-targeted-civilians
https://www.bbc.com/news/science-environment-62126413
https://www.bbc.com/news/world-asia-62089766
https://www.bbc.com/news/uk-62117348
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https://iz.ru/1363187/2022-07-11/v-ssha-prizvali-razreshit-ukraine-udary-

po-voennym-obektam-rf-i-belorussii 

 

 

W. Putin ułatwił uzyskanie obywatelstwa wszystkim mieszkańcom Ukrainy i 

Donbasu. Operacja specjalna 11 lipca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1362887/izvestiia/soiuznye-voiska-vziali-pod-kontrol-

vladimirovku-i-tripole-onlain-spetcoperatcii-10-iiulia 

 

 

 

Kuleba wezwał zachód do zapewnienia  broni dla Kijowa po dekrecie Putina o 

przyznaniu obywatelstwa 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1363245/2022-07-11/kuleba-prizval-zapad-predostavit-kievu-

oruzhie-posle-ukaza-putina-o-grazhdanstve 

 

 

Na wyzwolonych terenach obwodu charkowskiego zrezygnowano z mobilizacji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1363246/2022-07-11/na-osvobozhdennykh-territoriiakh-

kharkovskoi-oblasti-otkazalis-ot-mobilizatcii 

 

 

10.VII 

Rosyjskie rakiety zabiły 15 osób w bloku mieszkalnym Chasiv Yar, informuje 

Ukraina 

 

https://iz.ru/1363187/2022-07-11/v-ssha-prizvali-razreshit-ukraine-udary-po-voennym-obektam-rf-i-belorussii
https://iz.ru/1363187/2022-07-11/v-ssha-prizvali-razreshit-ukraine-udary-po-voennym-obektam-rf-i-belorussii
https://iz.ru/1362887/izvestiia/soiuznye-voiska-vziali-pod-kontrol-vladimirovku-i-tripole-onlain-spetcoperatcii-10-iiulia
https://iz.ru/1362887/izvestiia/soiuznye-voiska-vziali-pod-kontrol-vladimirovku-i-tripole-onlain-spetcoperatcii-10-iiulia
https://iz.ru/1363245/2022-07-11/kuleba-prizval-zapad-predostavit-kievu-oruzhie-posle-ukaza-putina-o-grazhdanstve
https://iz.ru/1363245/2022-07-11/kuleba-prizval-zapad-predostavit-kievu-oruzhie-posle-ukaza-putina-o-grazhdanstve
https://iz.ru/1363246/2022-07-11/na-osvobozhdennykh-territoriiakh-kharkovskoi-oblasti-otkazalis-ot-mobilizatcii
https://iz.ru/1363246/2022-07-11/na-osvobozhdennykh-territoriiakh-kharkovskoi-oblasti-otkazalis-ot-mobilizatcii
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Chasiv Yar: ciała zostały wydobyte ze zdewastowanego bloku mieszkalnego 

 

Co najmniej 15 osób zginęło, a około 20 kolejnych zostało  pod gruzami po 

tym, jak rosyjskie rakiety uderzyły w blok mieszkalny w Chasiv Yar, mieście 

we wschodniej Ukrainie-twierdzą urzędnicy. 

Pięć osób zostało wyprowadzonych żywych. Jedna strona pięciopiętrowego 

budynku została rozerwana, pozostawiając górę gruzów. Chasiv Yar znajduje 

się w pobliżu miasta Kramatorsk, w obwodzie Donieckim. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62113185 

 

 

Wyspy Owcze ograniczą polowania na delfiny 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62115343 

 

Masowy wyciek informacji ujawnia, jak czołowi politycy potajemnie pomogli 

Uberowi 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62113185
https://www.bbc.com/news/world-europe-62115343
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https://www.bbc.com/news/business-62057321 

 

WIELKA BRYTANIA: Wyścig o przywództwo Torysów: rywale walczą o obniżki 

podatków 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-62112006 

 

 

Sri Lanka: protestujący „będą okupować pałac, dopóki przywódcy nie odejdą" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-62111900 

 

 

RPA: piętnastu zastrzelonych w barze Soweto 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-62111893 

 

 

USA: Tysiące ludzi zebrało się w sobotę w stolicy USA, maszerując przez 

ulewny deszcz i ryzykując aresztowanie, aby zaprotestować przeciwko 

cofnięciu praw do aborcji w zeszłym miesiącu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62109971 

 

 

 

Dziesiątki rannych w pożarach w Portugalii. Fala upałów ma się nasilić 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/10/portugal-wildfires-dozens-

injured-heatwave-intensify 

 

 

https://www.bbc.com/news/business-62057321
https://www.bbc.com/news/uk-politics-62112006
https://www.bbc.com/news/world-asia-62111900
https://www.bbc.com/news/world-asia-62111893
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62109971
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/10/portugal-wildfires-dozens-injured-heatwave-intensify
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/10/portugal-wildfires-dozens-injured-heatwave-intensify
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Novak Djokovic ukoronowany mistrzem Wimbledonu po pokonaniu Nicka Kyrgiosa 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/sport/2022/jul/10/novak-djokovic-crowned-

wimbledon-champion-after-beating-nick-kyrgios 

 

 

Cena gazu może wzrosnąć do 2200 dolarów w związku z remontem NS-1. 

Czym Europa spróbuje zastąpić dostawy Z Rosji i co z tego wyniknie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1361993/valerii-voronov-irina-kezik-ekaterina-postnikova-

vladislav-zuevskii/popali-pod-potok-gaz-mozhet-podorozhat-do-2200-na-fone-

remonta-sp-1 

 

 

Były prezydent Polski Lech Wałęsa zaproponował „rozczłonkowanie " Rosji 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1362754/2022-07-10/eks-prezident-polshi-lekh-valensa-

predlozhil-raschlenit-rossiiu 

 

 

Szpital w Chersoniu został uszkodzony z powodu ostrzału sił zbrojnych. 

Operacje specjalne 10 lipca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1362551/izvestiia/soiuznye-voiska-vziali-grigorovku-i-

dvizhutsia-k-seversku-onlain-spetcoperatcii-10-iiulia 

 

9.VII 

Ukraina informuje o ciężkich atakach rosyjskich rakiet na wschodzie i 

południu 

https://www.theguardian.com/sport/2022/jul/10/novak-djokovic-crowned-wimbledon-champion-after-beating-nick-kyrgios
https://www.theguardian.com/sport/2022/jul/10/novak-djokovic-crowned-wimbledon-champion-after-beating-nick-kyrgios
https://iz.ru/1361993/valerii-voronov-irina-kezik-ekaterina-postnikova-vladislav-zuevskii/popali-pod-potok-gaz-mozhet-podorozhat-do-2200-na-fone-remonta-sp-1
https://iz.ru/1361993/valerii-voronov-irina-kezik-ekaterina-postnikova-vladislav-zuevskii/popali-pod-potok-gaz-mozhet-podorozhat-do-2200-na-fone-remonta-sp-1
https://iz.ru/1361993/valerii-voronov-irina-kezik-ekaterina-postnikova-vladislav-zuevskii/popali-pod-potok-gaz-mozhet-podorozhat-do-2200-na-fone-remonta-sp-1
https://iz.ru/1362754/2022-07-10/eks-prezident-polshi-lekh-valensa-predlozhil-raschlenit-rossiiu
https://iz.ru/1362754/2022-07-10/eks-prezident-polshi-lekh-valensa-predlozhil-raschlenit-rossiiu
https://iz.ru/1362551/izvestiia/soiuznye-voiska-vziali-grigorovku-i-dvizhutsia-k-seversku-onlain-spetcoperatcii-10-iiulia
https://iz.ru/1362551/izvestiia/soiuznye-voiska-vziali-grigorovku-i-dvizhutsia-k-seversku-onlain-spetcoperatcii-10-iiulia
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Płonący blok mieszkalny w Siwersku we wschodniej Ukrainie 

Rosyjskie ataki rakietowe i rakietowe spowodowały większe szkody w miastach 

na wschodniej i południowej Ukrainie-twierdzą przedstawiciele władz 

regionalnych. 

Czterech cywilów zginęło w wynyku ataku w Siwersku, mieście w obwodzie 

Donieckim, powiedział miejscowy gubernator Pawło Kyrylenko. 

Atakowano również cywilne tereny Druzhkovka w tym samym rejonie. 

Supermarket został zniszczony, a w pobliżu pojawił się Duży Krater. 

BBC nie było w stanie zweryfikować szczegółów ostatnich ataków 
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Sytuacja na froncie rosyjsko-ukraińskim 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62106446 

 

 

Andriej Mielnik został odwołany ze stanowiska ambasadora Ukrainy w 

Niemczech. Ponadto zwolniono ambasadora Ukrainy na Węgrzech Lubow Nie Pop, 

wysokiego rangą przedstawiciela dyplomatycznego kraju w Norwegii 

Wiaczesława Jacyuka, ambasadora w Republice Czeskiej Jewgienija 

Perebijnosa. Zwolniony został również ze stanowiska ambasadora w Indiach 

Igor Paleha. 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1362394/2022-07-09/andreia-melnika-uvolili-s-dolzhnosti-

posla-ukrainy-v-germanii 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62106446
https://iz.ru/1362394/2022-07-09/andreia-melnika-uvolili-s-dolzhnosti-posla-ukrainy-v-germanii
https://iz.ru/1362394/2022-07-09/andreia-melnika-uvolili-s-dolzhnosti-posla-ukrainy-v-germanii
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Wojska FR  nacierają na Bachmut. Operacja specjalna 9 lipca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1362198/izvestiia/soiuzniki-vziali-klinovoe-i-nastupaiut-na-

bakhmut-spetcoperatciia-9-iiulia-onlain-transliatciia 

 

 

W Paryżu bezdomni migranci zażądali zakwaterowania w ośrodkach dla 

Ukraińców 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1362410/2022-07-09/v-parizhe-bezdomnye-migranty-potrebovali-

razmeshcheniia-v-tcentrakh-dlia-ukraintcev 

 

 

 

Powstanie w Kolombo: jak na Sri Lance zmieniła się władza 

Protesty doprowadziły do dymisji prezydenta i premiera 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1362371/kseniia-loginova/vosstanie-v-kolombo-kak-na-shri-

lanke-pomenialas-vlast 

 

 

Rezydencja premiera Sri Lanki została podpalona podczas protestów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/world-asia-62105967 

 

 

Kryzys na Sri Lance: demonstranci przejmują rezydencję prezydencką 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-62105699 

 

 

https://iz.ru/1362198/izvestiia/soiuzniki-vziali-klinovoe-i-nastupaiut-na-bakhmut-spetcoperatciia-9-iiulia-onlain-transliatciia
https://iz.ru/1362198/izvestiia/soiuzniki-vziali-klinovoe-i-nastupaiut-na-bakhmut-spetcoperatciia-9-iiulia-onlain-transliatciia
https://iz.ru/1362410/2022-07-09/v-parizhe-bezdomnye-migranty-potrebovali-razmeshcheniia-v-tcentrakh-dlia-ukraintcev
https://iz.ru/1362410/2022-07-09/v-parizhe-bezdomnye-migranty-potrebovali-razmeshcheniia-v-tcentrakh-dlia-ukraintcev
https://iz.ru/1362371/kseniia-loginova/vosstanie-v-kolombo-kak-na-shri-lanke-pomenialas-vlast
https://iz.ru/1362371/kseniia-loginova/vosstanie-v-kolombo-kak-na-shri-lanke-pomenialas-vlast
https://www.bbc.com/news/live/world-asia-62105967
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-62105699


 POLSKI PORTAL  1-31 lipiec  2022                                                                                                                                               nr 7 (112)                                                                                                                                                        
67 
 

Kanada dotknięta poważną przerwą w dostępie do telefonii komórkowej 

internetu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62102223 

 

 

Zabójstwo Shinzo Abe: bezpieczeństwo byłego premiera nie było zapewnione - 

mówi japońska policja 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-62106442 

 

 

Elon Musk wycofuje się z umowy wartej 44 mld dolarów na zakup Twittera 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-62102821 

 

 

 

 

Amerykańskie statki wycieczkowe wykorzystujące Kanadę jako „muszlę 

klozetową" dla zanieczyszczonych odpadów 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/09/us-cruise-ships-using-

canada-as-toilet-bowl-for-polluted-waste-alaska-british-columbia 

 

 

 

Ponownie cztery do pięciu: nowe mutacje SARS-CoV-2 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1361863/denis-gritcenko/opiat-chetyre-piat-novye-mutatcii-

sars-cov-2-povysili-zabolevaemost 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62102223
https://www.bbc.com/news/world-asia-62106442
https://www.bbc.com/news/business-62102821
https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/09/us-cruise-ships-using-canada-as-toilet-bowl-for-polluted-waste-alaska-british-columbia
https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/09/us-cruise-ships-using-canada-as-toilet-bowl-for-polluted-waste-alaska-british-columbia
https://iz.ru/1361863/denis-gritcenko/opiat-chetyre-piat-novye-mutatcii-sars-cov-2-povysili-zabolevaemost
https://iz.ru/1361863/denis-gritcenko/opiat-chetyre-piat-novye-mutatcii-sars-cov-2-povysili-zabolevaemost
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8.VII 

Boris Johnson: torysi walczą o przywództwo. rozpoczyna się wyścig o nowego 

premiera 

Jeremy Hunt przegrał z Borisem Johnsonem w konkursie przywództwa torysów w 

2019 roku. 

Były sekretarz zdrowia Jeremy Hunt rozważa ofertę przywództwa torysów, 

ponieważ wyścig o sukces Borisa Johnsona rozgrzewa się po jego dramatycznej 

rezygnacji. 

Sojusznicy twierdzą, że pan Hunt cieszy się dużym poparciem ze strony 

torysów. 

Starszy obrońca Tom Tugendhat i Prokurator Generalny Suella Braverman 

ogłosili już plany kandydowania. 

Johnson został zmuszony do odejścia ze stanowiska lidera torysów po buncie 

rządu w sprawie jego przywództwa, ale chce pozostać na stanowisku premiera, 

dopóki partia nie wybierze następcy. 

 

Partie opozycyjne i niektórzy torysi chcą, aby odszedł teraz - ale wydaje 

się to mało prawdopodobne, a premierzy pozostali w czasie transformacji 

przywództwa w przeszłości. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-62088847 

https://www.bbc.com/news/uk-62088847
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Ukraina-Rosja: trwa ukryta wojna technologiczna kiedy zbliża się bitwa o 

Słoviansk 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62090791 

 

 

 

 

Roe przeciwko Wade: Biden wzywa do przywrócenia prawa do aborcji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62096252 

 

 

 

Wojna rosyjsko-ukraińska: Moskiewski polityk został skazany na 7 lat 

więzienia za potępienie wojny 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62092196 

 

 

Shinzo Abe, były premier Japonii został zastrzelony 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/08/shinzo-abe-japans-former-

prime-minister-dies-after-being-shot 

 

 

Niemcy reaktywują elektrownie węglowe gdy Rosja ogranicza dostęp do gazu 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/08/germany-reactivate-coal-

power-plants-russia-curbs-gas-flow 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62090791
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62096252
https://www.bbc.com/news/world-europe-62092196
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/08/shinzo-abe-japans-former-prime-minister-dies-after-being-shot
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/08/shinzo-abe-japans-former-prime-minister-dies-after-being-shot
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/08/germany-reactivate-coal-power-plants-russia-curbs-gas-flow
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/08/germany-reactivate-coal-power-plants-russia-curbs-gas-flow
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Kontrofensywę wojsk ukraińskich w Zaporożu zatrzymały wojska federacji. 

Operacja specjalna 8 lipca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1361664/izvestiia/ukrainskie-voennye-obstreliali-raiony-

donetcka-natovskimi-snariadami-onlain-spetcoperatcii-8-iiulia 

 

 

Okno do Rosji: na migrację zdecydowało się 450 tys. obywateli Ukrainy, DNR 

i ŁNR 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1353319/kseniia-nabatkina/okno-v-rossiiu-na-migratcionnyi-

uchet-vstali-450-tys-grazhdan-ukrainy-dnr-i-lnr 

 

 

 

Kraje G20 nie przyjęły komunikatu dotyczącego wyniku spotkania na Bali 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1362091/2022-07-08/strany-g20-ne-priniali-kommiunike-po-

itogam-vstrechi-na-bali 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej wskazało na kryminalną przeszłość 

funkcjonariuszy ukraińskiego wywiadu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1362103/2022-07-08/v-minoborony-rf-ukazali-na-kriminalnoe-

proshloe-sotrudnikov-ukrainskoi-razvedki 

 

 

https://iz.ru/1361664/izvestiia/ukrainskie-voennye-obstreliali-raiony-donetcka-natovskimi-snariadami-onlain-spetcoperatcii-8-iiulia
https://iz.ru/1361664/izvestiia/ukrainskie-voennye-obstreliali-raiony-donetcka-natovskimi-snariadami-onlain-spetcoperatcii-8-iiulia
https://iz.ru/1353319/kseniia-nabatkina/okno-v-rossiiu-na-migratcionnyi-uchet-vstali-450-tys-grazhdan-ukrainy-dnr-i-lnr
https://iz.ru/1353319/kseniia-nabatkina/okno-v-rossiiu-na-migratcionnyi-uchet-vstali-450-tys-grazhdan-ukrainy-dnr-i-lnr
https://iz.ru/1362091/2022-07-08/strany-g20-ne-priniali-kommiunike-po-itogam-vstrechi-na-bali
https://iz.ru/1362091/2022-07-08/strany-g20-ne-priniali-kommiunike-po-itogam-vstrechi-na-bali
https://iz.ru/1362103/2022-07-08/v-minoborony-rf-ukazali-na-kriminalnoe-proshloe-sotrudnikov-ukrainskoi-razvedki
https://iz.ru/1362103/2022-07-08/v-minoborony-rf-ukazali-na-kriminalnoe-proshloe-sotrudnikov-ukrainskoi-razvedki
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1 lipiec (piątek) – 7 lipiec (czwartek) 2022 

7.VII 

Polska potwierdza zatrzymanie naukowca w Iranie 

 

Irańska telewizja państwowa opublikowała zdjęcie mężczyzny, którego 

zidentyfikowano jako polskiego naukowca Macieja Walczaka 

Polski naukowiec jest przetrzymywany w Iranie. Polska potwierdziła, że 

irańska telewizja państwowa podała, że kilku Europejczyków zostało 

przyłapanych na szpiegowaniu. 

Polskie MSZ poinformowało, że mężczyzna został zatrzymany we wrześniu. 

Polski Uniwersytet nazwał go Maciej Walczak. 

Irańskie agencje informacyjne poinformowały, że Walczak został aresztowany 

za pobranie próbek gleby w ograniczonym obszarze, wraz z brytyjskim 

zastępcą ambasadora Gilesem Whitakerem i mężem austriackiego dyplomaty. 

Wielka Brytania i Austria zaprzeczyły tym doniesieniom. 

Irańskie władze zatrzymały wielu obywateli europejskich pod zarzutem 

szpiegostwa w ubiegłym roku, w obliczu eskalacji napięć z Zachodem w 

związku z opóźnionymi wysiłkami na rzecz ożywienia umowy nuklearnej z 2015 

roku. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-62077425 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-62077425
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Boris Johnson rezygnuje: pięć rzeczy, które doprowadziły do upadku premiera 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-62070422 

 

Boris Johnson: świat reaguje. premier Wielkiej Brytanii podał się do 

dymisji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-62077691 

 

Kto zastąpi Borisa Johnsona? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-60037657 

 

 

Ukraińscy prokuratorzy odkryli grupę przestępczą  handlu ludźmi, która 

koncentrował się na kobietach uciekających z kraju 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/global-development/2022/jul/07/ukraine-

prosecutors-uncover-sex-trafficking-ring-preying-on-women-fleeing-country 

 

Ukraina wzywa tureckiego ambasadora po tym, jak „skradzionemu" statkowi ze 

zbożem pozwolono opuścić port 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/07/ukraine-summons-turkish-

ambassador-over-stolen-grain-ship 

 

 

Mięso z roślin zdecydowanie najlepszą inwestycją klimatyczną-wynika z 

raportu 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/07/plant-based-meat-by-

far-the-best-climate-investment-report-finds 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-62070422
https://www.bbc.com/news/world-62077691
https://www.bbc.com/news/uk-politics-60037657
https://www.theguardian.com/global-development/2022/jul/07/ukraine-prosecutors-uncover-sex-trafficking-ring-preying-on-women-fleeing-country
https://www.theguardian.com/global-development/2022/jul/07/ukraine-prosecutors-uncover-sex-trafficking-ring-preying-on-women-fleeing-country
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/07/ukraine-summons-turkish-ambassador-over-stolen-grain-ship
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/07/ukraine-summons-turkish-ambassador-over-stolen-grain-ship
https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/07/plant-based-meat-by-far-the-best-climate-investment-report-finds
https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/07/plant-based-meat-by-far-the-best-climate-investment-report-finds
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Wojna rosyjsko-ukraińska: Putin mówi, że Rosja dopiero się zaczyna na 

Ukrainie i wzywa zachód do spotkania na polu bitwy 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/live/2022/jul/07/russia-ukraine-war-live-

news-lavrov-to-attend-g20-meeting-russian-troops-push-towards-sloviansk 

 

 

W. Putin powiedział, że Federacja Rosyjska nie rozpoczęła jeszcze niczego 

poważnego na Ukrainie 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1361502/2022-07-07/putin-zaiavil-chto-rf-eshche-ne-nachinala-

nichego-sereznogo-na-ukraine 

 

 

W. Putin poparł zrównanie wojskowych ŁNR i DNR z rosyjskimi 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1361509/2022-07-07/putin-podderzhal-priravnivanie-voennykh-

lnr-i-dnr-k-rossiiskim 

 

 

Żołnierze Federacji Rosyjskiej zidentyfikowali trzech sabotażystów w 

obwodzie chersońskim  

źródło: IZ 

https://iz.ru/1361072/izvestiia/eks-sovetnik-glavy-pentagona-predrek-

ukraine-ischeznovenie-s-karty-mira-spetcoperatciia-7-iiulia 

 

 

Ponowne zakażenie COVID-19 dwukrotnie zwiększa ryzyko śmierci 

Dlaczego odporność znana już z koronawirusa słabo reaguje na nowe szczepy 

BA.4 i BA.5 

źródło: IZ 

https://www.theguardian.com/world/live/2022/jul/07/russia-ukraine-war-live-news-lavrov-to-attend-g20-meeting-russian-troops-push-towards-sloviansk
https://www.theguardian.com/world/live/2022/jul/07/russia-ukraine-war-live-news-lavrov-to-attend-g20-meeting-russian-troops-push-towards-sloviansk
https://iz.ru/1361502/2022-07-07/putin-zaiavil-chto-rf-eshche-ne-nachinala-nichego-sereznogo-na-ukraine
https://iz.ru/1361502/2022-07-07/putin-zaiavil-chto-rf-eshche-ne-nachinala-nichego-sereznogo-na-ukraine
https://iz.ru/1361509/2022-07-07/putin-podderzhal-priravnivanie-voennykh-lnr-i-dnr-k-rossiiskim
https://iz.ru/1361509/2022-07-07/putin-podderzhal-priravnivanie-voennykh-lnr-i-dnr-k-rossiiskim
https://iz.ru/1361072/izvestiia/eks-sovetnik-glavy-pentagona-predrek-ukraine-ischeznovenie-s-karty-mira-spetcoperatciia-7-iiulia
https://iz.ru/1361072/izvestiia/eks-sovetnik-glavy-pentagona-predrek-ukraine-ischeznovenie-s-karty-mira-spetcoperatciia-7-iiulia
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https://iz.ru/1356609/olga-kolentcova/povtorenie-muchenie-reinfektciia-

covid-19-vdvoe-povyshaet-risk-smerti 

 

 

6.VII 

Śmierć w tawernie Enyobeni w RPA: Opłakiwanie nastolatków podczas masowego 

pogrzebu 

 

 

Wielu żałobników jest przytłoczonych smutkiem 

 

Odbył się masowy pogrzeb nastolatków w RPA, którzy zginęli w tajemniczych 

okolicznościach w nocnym klubie. 

Dziewiętnaście pustych trumien zostało rozłożonych przed tysiącami 

żałobników-w tym prezydentem RPA Cyrilem Ramaphosą - we wschodnim Londynie. 

Dzieci zmarły 10 dni temu w tawernie Enyobeni uczestnicząc w przyjęciu z 

okazji zakończenia egzaminów w połowie roku. 

Najmłodszą z 21 ofiar była 13-letnia dziewczynka. 

Raport toksykologiczny nie został jeszcze zakończony, ale patolodzy sądowi 

sugerują, że ich śmierć była spowodowana czymś, co wdychali lub połknęli. 

źródło: BBC 

https://iz.ru/1356609/olga-kolentcova/povtorenie-muchenie-reinfektciia-covid-19-vdvoe-povyshaet-risk-smerti
https://iz.ru/1356609/olga-kolentcova/povtorenie-muchenie-reinfektciia-covid-19-vdvoe-povyshaet-risk-smerti
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https://www.bbc.com/news/world-africa-62064059 

 

Strzelanina w Highland Park: podejrzany przyznał się do czynu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62068500 

 

Opłata za obsługę: Indyjskie stowarzyszenie restauratorów NRA odrzuca zakaz 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-62056711 

 

 

 

WIELKA BRYTANIA: Co najmniej 34 ministrów i pomocników odeszło z rządu od 

wczoraj, kiedy Sajid Javid i Rishi Sunak poinformowali o swojej rezygnacji 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/live/uk-politics-62048657 

 

 

 

BP oskarżony o składowanie odpadów przemysłowych na obszarze chronionym  na 

Szetlandach 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/business/2022/jul/06/bp-accused-of-dumping-

industrial-waste-marine-protected-area-shetland-regulator-clearance-oil-

firm-pipe-cables-drilling 

 

 

Łotwa przywróci obowiązkową służbę wojskową w związku napięciami z Rosją 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/06/latvia-to-reinstate-

compulsory-military-service-as-russia-tensions-rise 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-62064059
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62068500
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-62056711
https://www.bbc.com/news/live/uk-politics-62048657
https://www.theguardian.com/business/2022/jul/06/bp-accused-of-dumping-industrial-waste-marine-protected-area-shetland-regulator-clearance-oil-firm-pipe-cables-drilling
https://www.theguardian.com/business/2022/jul/06/bp-accused-of-dumping-industrial-waste-marine-protected-area-shetland-regulator-clearance-oil-firm-pipe-cables-drilling
https://www.theguardian.com/business/2022/jul/06/bp-accused-of-dumping-industrial-waste-marine-protected-area-shetland-regulator-clearance-oil-firm-pipe-cables-drilling
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/06/latvia-to-reinstate-compulsory-military-service-as-russia-tensions-rise
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/06/latvia-to-reinstate-compulsory-military-service-as-russia-tensions-rise
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W Doniecku zapaliła się ropa naftowa w wyniku ostrzału sił zbrojnych 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1360864/2022-07-06/v-donetcke-zagorelas-neftebaza-v-

rezultate-obstrelov-vsu 

 

 

Moskwa może ukarać Zachód w grze o ropę 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1360230/oksana-belkina/sbavit-oboroty-moskva-mozhet-nakazat-

zapad-v-neftianoi-igre 

 

 

Podczas ostrzału Makiejewki od strony APU zginęło dwoje dzieci 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1360403/izvestiia/rossiiskie-khakery-raskryli-dannye-

tysiachi-sotrudnikov-ukrainskoi-razvedki-onlain-spetcoperatcii-6 

 

 

 

Wybór Sofii: jak Moskwa odpowie na wydalenie dyplomatów z Bułgarii 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1360112/ekaterina-postnikova-elnar-bainazarov/vybor-sofii-

kak-moskva-otvetit-na-vysylku-svoikh-diplomatov-iz-bolgarii 

 

 

 

NASA odzyskała łączność z wystrzelonym na Księżyc statkiem kosmicznym 

Capstone 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1360879/2022-07-06/nasa-vosstanovilo-sviaz-s-zapushchennym-k-

lune-kosmicheskim-korablem-capstone 

https://iz.ru/1360864/2022-07-06/v-donetcke-zagorelas-neftebaza-v-rezultate-obstrelov-vsu
https://iz.ru/1360864/2022-07-06/v-donetcke-zagorelas-neftebaza-v-rezultate-obstrelov-vsu
https://iz.ru/1360230/oksana-belkina/sbavit-oboroty-moskva-mozhet-nakazat-zapad-v-neftianoi-igre
https://iz.ru/1360230/oksana-belkina/sbavit-oboroty-moskva-mozhet-nakazat-zapad-v-neftianoi-igre
https://iz.ru/1360403/izvestiia/rossiiskie-khakery-raskryli-dannye-tysiachi-sotrudnikov-ukrainskoi-razvedki-onlain-spetcoperatcii-6
https://iz.ru/1360403/izvestiia/rossiiskie-khakery-raskryli-dannye-tysiachi-sotrudnikov-ukrainskoi-razvedki-onlain-spetcoperatcii-6
https://iz.ru/1360112/ekaterina-postnikova-elnar-bainazarov/vybor-sofii-kak-moskva-otvetit-na-vysylku-svoikh-diplomatov-iz-bolgarii
https://iz.ru/1360112/ekaterina-postnikova-elnar-bainazarov/vybor-sofii-kak-moskva-otvetit-na-vysylku-svoikh-diplomatov-iz-bolgarii
https://iz.ru/1360879/2022-07-06/nasa-vosstanovilo-sviaz-s-zapushchennym-k-lune-kosmicheskim-korablem-capstone
https://iz.ru/1360879/2022-07-06/nasa-vosstanovilo-sviaz-s-zapushchennym-k-lune-kosmicheskim-korablem-capstone
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Nekrolog Bruno Pereira 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/06/bruno-pereira-obituary 

 

 

 

 

5.VII 

Jedyny ocalały z rosyjskiej strzelaniny -przeżył udając martwego 

Iwan Skiba 

Taksówkarz i ojciec czwórki dzieci, Iwan Skyba, na początku wojny bronił 

podmiejskiej ulicy. Uniknął śmierci z rąk Rosjan. Pozostali Ukraińcy nie 

mieli tyle szczęścia. Prokuratorzy traktują to, co wydarzyło się w małym 

mieście Bucza, jako zbrodnię wojenną. 

 

Fergal Keane spotkał się z Ivanem, jedynym ocalałym. Trzeba zrobic wydech. 

Tylko jeden duży wydech, żeby zmniejszyć ciśnienie. Ale Ivan wie, że to 

jego śmierć, jeśli to zrobi. Temperatura jest nieco powyżej zera. Ciepły 

oddech unoszący się w zimne powietrze stworzy małą mgłę i zaalarmuje 

zabójców. Sprawdzają już ciała ludzi, których właśnie zastrzelili, 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/06/bruno-pereira-obituary
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upewniając się, że strzelają ostatnią kulą, w której widzą jakiekolwiek 

oznaki życia. Słyszy, jak jeden z Rosjan mówi: „Ten jeszcze żyje!" 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62011689 

 

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 132 inwazji 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/05/russia-ukraine-war-what-we-

know-on-day-132-of-the-invasion 

 

 

Turcja przejmuje rosyjski statek przewożący „skradzione" ukraińskie zboże 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/05/ukraine-russia-turkey-ship-

grain-stolen 

 

 

Burmistrz ze Słowinaska namawia mieszkańców do ucieczki z miasta. Rosja 

wzmaga ostrzał 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/05/sloviansk-mayor-urges-

residents-to-flee-city-as-russia-steps-up-shelling 

 

 

Ponad 800 rosyjskich wagonów towarowych zajęto w Finlandii 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1360101/2022-07-05/svyshe-800-rossiiskikh-gruzovykh-vagonov-

arestovano-v-finliandii 

 

 

Status bloku: Finowie i Szwedzi o krok bliżej NATO 

źródło:IZ 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62011689
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/05/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-132-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/05/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-132-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/05/ukraine-russia-turkey-ship-grain-stolen
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/05/ukraine-russia-turkey-ship-grain-stolen
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/05/sloviansk-mayor-urges-residents-to-flee-city-as-russia-steps-up-shelling
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/05/sloviansk-mayor-urges-residents-to-flee-city-as-russia-steps-up-shelling
https://iz.ru/1360101/2022-07-05/svyshe-800-rossiiskikh-gruzovykh-vagonov-arestovano-v-finliandii
https://iz.ru/1360101/2022-07-05/svyshe-800-rossiiskikh-gruzovykh-vagonov-arestovano-v-finliandii
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https://iz.ru/1359999/nataliia-portiakova/blokovyi-status-finny-i-shvedy-

stali-na-shag-blizhe-k-nato 

 

Podczas ostrzału Doniecka zginęła 10-letnia dziewczynka. Operacja specjalna 

5 lipca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1359808/izvestiia/v-khersonskoi-oblasti-pristupilo-k-rabote-

novoe-pravitelstvo-onlain-spetcoperatcii-5-iiulia 

 

Szwajcaria sprzeciwia się ukraińskiemu planowi przejęcia zamrożonych 

rosyjskich aktywów 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/05/switzerland-resists-

ukrainian-plan-to-seize-frozen-russian-assets 

 

 

Susza w północnych Włoszech 

Źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62046165 

 

 

Powodzie w Australii: 50 tys. w pogotowiu ewakuacyjnym po powodzi w Sydney 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-australia-61991112 

 

 

Kim są „terroryści", których Turcja chce od Szwecji i Finlandii? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62027828 

4.VII 

 

Ukraina: Lisyczańsk to przegrana bitwa, a nie wojna-mówi burmistrz 

https://iz.ru/1359999/nataliia-portiakova/blokovyi-status-finny-i-shvedy-stali-na-shag-blizhe-k-nato
https://iz.ru/1359999/nataliia-portiakova/blokovyi-status-finny-i-shvedy-stali-na-shag-blizhe-k-nato
https://iz.ru/1359808/izvestiia/v-khersonskoi-oblasti-pristupilo-k-rabote-novoe-pravitelstvo-onlain-spetcoperatcii-5-iiulia
https://iz.ru/1359808/izvestiia/v-khersonskoi-oblasti-pristupilo-k-rabote-novoe-pravitelstvo-onlain-spetcoperatcii-5-iiulia
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/05/switzerland-resists-ukrainian-plan-to-seize-frozen-russian-assets
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/05/switzerland-resists-ukrainian-plan-to-seize-frozen-russian-assets
https://www.bbc.com/news/world-europe-62046165
https://www.bbc.com/news/world-australia-61991112
https://www.bbc.com/news/world-europe-62027828
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Rosyjski ostrzał zniszczył duże obszary miasta 

Ukraińcy opuścili miasto Lisiczańsk, aby Rosjanie nie zniszczyli go z 

daleka-mówi najwyższy Urzędnik. 

Żołnierze przenieśli się teraz na nowe umocnione pozycje, powiedział BBC 

Serhij Haidai, gubernator obwodu ługańskiego, który obejmuje kluczowe 

Miasto. Utrata miasta i przekazanie Rosji kontroli nad Ługańskiem było 

bolesne, powiedział, ale dodał: „to tylko jedna bitwa, którą przegraliśmy, 

ale nie wojna." 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62033619 

 

Rosyjscy kosmonauci wywieszają flagę okupowanego obwodu ługańskiego na ISS 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/04/russian-cosmonauts-display-

flag-of-occupied-luhansk-region-on-iss-ukraine 

 

Wojska ukraińskie opuściły Lisiczańsk. Operacja specjalna 4 lipca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1359168/izvestiia/ukrainskie-voiska-pokinuli-lisichansk-

onlain-spetcoperatcii-4-iiulia 

 

Siły sojusznicze FR wyzwoliły całe terytorium ŁRL 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62033619
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/04/russian-cosmonauts-display-flag-of-occupied-luhansk-region-on-iss-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/04/russian-cosmonauts-display-flag-of-occupied-luhansk-region-on-iss-ukraine
https://iz.ru/1359168/izvestiia/ukrainskie-voiska-pokinuli-lisichansk-onlain-spetcoperatcii-4-iiulia
https://iz.ru/1359168/izvestiia/ukrainskie-voiska-pokinuli-lisichansk-onlain-spetcoperatcii-4-iiulia
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źródło: IZ 

https://iz.ru/1359053/bogdan-stepovoi-andrei-fedorov/podkontrolnaia-rabota-

soiuznye-sily-osvobodili-vsiu-territoriiu-lnr 

 

 

W Rosji pojawił się niedobór części do Samsunga i Huawei 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1357624/ivan-chernousov/iziatyi-element-v-rossii-voznik-

defitcit-detalei-k-samsung-i-huawei 

 

 

Jayland Walker: Policja z Ohio opublikowała wideo z krwawego pościgu za 

podejrzanym 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62032964 

 

 

Ceny w Turcji rosną najszybciej od 24 lat 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-62035768 

 

Co najmniej sześć osób zginęło, a 20 zaginęło w wyniku zejścia części 

lodowca we włoskich Alpach 

źródło: EP 

https://elpais.com/internacional/2022-07-03/varios-muertos-y-heridos-por-

el-desprendimiento-de-parte-de-un-glaciar-en-los-alpes-italianos.html 

 

 

Co najmniej 18 zabitych i setki rannych po zamieszkach w amerykańskim Beck 

Stistan 

źródło:DS 

https://www.spiegel.de/ausland/usbekistan-mindestens-18-tote-und-hunderte-

verletzte-nach-unruhen-a-e0c075ae-b7ec-49d1-adf8-6f0e6e12e234 

https://iz.ru/1359053/bogdan-stepovoi-andrei-fedorov/podkontrolnaia-rabota-soiuznye-sily-osvobodili-vsiu-territoriiu-lnr
https://iz.ru/1359053/bogdan-stepovoi-andrei-fedorov/podkontrolnaia-rabota-soiuznye-sily-osvobodili-vsiu-territoriiu-lnr
https://iz.ru/1357624/ivan-chernousov/iziatyi-element-v-rossii-voznik-defitcit-detalei-k-samsung-i-huawei
https://iz.ru/1357624/ivan-chernousov/iziatyi-element-v-rossii-voznik-defitcit-detalei-k-samsung-i-huawei
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62032964
https://www.bbc.com/news/business-62035768
https://elpais.com/internacional/2022-07-03/varios-muertos-y-heridos-por-el-desprendimiento-de-parte-de-un-glaciar-en-los-alpes-italianos.html
https://elpais.com/internacional/2022-07-03/varios-muertos-y-heridos-por-el-desprendimiento-de-parte-de-un-glaciar-en-los-alpes-italianos.html
https://www.spiegel.de/ausland/usbekistan-mindestens-18-tote-und-hunderte-verletzte-nach-unruhen-a-e0c075ae-b7ec-49d1-adf8-6f0e6e12e234
https://www.spiegel.de/ausland/usbekistan-mindestens-18-tote-und-hunderte-verletzte-nach-unruhen-a-e0c075ae-b7ec-49d1-adf8-6f0e6e12e234
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Powódź w Sydney: dziesiątki tysięcy osób mają być ewakuowane 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/av/world-australia-62027039 

 

 

Minister energii Sri Lanki ostrzega przed wyczerpaniem zapasów benzyny 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/business-62032542 

 

 

Strzelanina w Kopenhadze: policja nie wskazuje na motyw terroryzmu 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/04/copenhagen-shooting-denmark-

police-say-no-indication-of-terrorism-motive 

 

 

E. Macron przetasował gabinet po utracie większości parlamentarnej 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/04/emmanuel-macron-reshuffles-

cabinet-france 

 

 

11 najlepszych filmów do obejrzenia w lipcu 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/culture/article/20220630-11-of-the-best-films-to-watch-

this-july 

 

 

Leena Manimekalai: India director criticised for poster of movie 'Kaali' 

https://www.bbc.com/news/av/world-australia-62027039
https://www.bbc.com/news/business-62032542
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/04/copenhagen-shooting-denmark-police-say-no-indication-of-terrorism-motive
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/04/copenhagen-shooting-denmark-police-say-no-indication-of-terrorism-motive
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/04/emmanuel-macron-reshuffles-cabinet-france
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/04/emmanuel-macron-reshuffles-cabinet-france
https://www.bbc.com/culture/article/20220630-11-of-the-best-films-to-watch-this-july
https://www.bbc.com/culture/article/20220630-11-of-the-best-films-to-watch-this-july
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źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-62033006 

 

 

3.VII 

Ukraina potwierdza, że Rosja zdobyła wschodnie miasto Lisiczańsk 

W wyniku walk wybuchł pożar w rafinerii ropy naftowej pod Lisiczańskiem 

Ukraińskie wojsko potwierdziło, że wschodnie miasto Lisiczańsk wpadło w 

ręce wojsk rosyjskich. 

„Po ciężkich walkach o Lisiczańsk, siły obronne Ukrainy zostały zmuszone do 

wycofania się z zajmowanych pozycji i linii" - powiedział Sztab Generalny 

Armii. 

Wcześniej minister obrony Rosji Siergiej Szojgu powiedział, że jego siły 

zdobyły Lisiczańsk i przejęły pełną kontrolę nad regionem ługańskim. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62030051 

 

Bild dowiedział się o zdobyciu haubicy PzH 2000 przez wojsko rosyjskie 

źródło: IZ 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-62033006
https://www.bbc.com/news/world-europe-62030051
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https://iz.ru/1359083/2022-07-03/bild-uznala-o-popadanii-gaubitcy-pzh-2000-

v-ruki-rosiiskikh-voennykh 

 

 

ŁRL jest całkowicie wolna. Operacja specjalna 3 lipca 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1358875/izvestiia/soiuznye-sily-zachishchaiut-lisichansk-ot-

boevikov-onlain-spetcoperatcii-3-iiulia 

 

Kilka osób zostało rannych po strzelaninie w centrum handlowym w Kopenhadze 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62030919 

 

 

Co najmniej pięciu zabitych w wyniku oderwania się włoskiego lodowca 

Marmolada 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62029780 

 

 

Kampania turystyczna „TurkAegean" powoduje  gwałtowną reakcję ze strony 

Aten 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/03/turkaegean-tourism-campaign-

draws-angry-response-from-athens-greece-turkey 

 

 

Nowy spór spowodowany przez chęć ze strony Izraela aby przeprowadzić 

badania kryminalistyczne na kuli, która zabiła Shireen Abu Aqle 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/03/fresh-row-as-israel-to-

conduct-forensic-tests-on-bullet-that-killed-shireen-abu-aqleh 

 

https://iz.ru/1359083/2022-07-03/bild-uznala-o-popadanii-gaubitcy-pzh-2000-v-ruki-rosiiskikh-voennykh
https://iz.ru/1359083/2022-07-03/bild-uznala-o-popadanii-gaubitcy-pzh-2000-v-ruki-rosiiskikh-voennykh
https://iz.ru/1358875/izvestiia/soiuznye-sily-zachishchaiut-lisichansk-ot-boevikov-onlain-spetcoperatcii-3-iiulia
https://iz.ru/1358875/izvestiia/soiuznye-sily-zachishchaiut-lisichansk-ot-boevikov-onlain-spetcoperatcii-3-iiulia
https://www.bbc.com/news/world-europe-62030919
https://www.bbc.com/news/world-europe-62029780
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/03/turkaegean-tourism-campaign-draws-angry-response-from-athens-greece-turkey
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/03/turkaegean-tourism-campaign-draws-angry-response-from-athens-greece-turkey
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/03/fresh-row-as-israel-to-conduct-forensic-tests-on-bullet-that-killed-shireen-abu-aqleh
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/03/fresh-row-as-israel-to-conduct-forensic-tests-on-bullet-that-killed-shireen-abu-aqleh
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Naukowcy znaleźli przyczynę długiego przebiegu COVID-19 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1358310/denis-gritcenko/boleznaia-nagruzka-uchenye-nashli-

prichinu-dolgogo-techeniia-covid-19 

 

 

W wyniku ataku rekina w Hurghadzie zginęła kolejna kobieta 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1358987/2022-07-03/v-rezultate-napadeniia-akuly-v-khurgade-

pogibla-eshche-odna-zhenshchina 

 

 

2.VII 

Lisiczańsk: ciężkie walki we wschodnim mieście na  Ukrainie 

 

 

Ciężkie walki doprowadziły do zniszczenia znacznej części Lisiczańska(18 

Cze 2022) 

https://iz.ru/1358310/denis-gritcenko/boleznaia-nagruzka-uchenye-nashli-prichinu-dolgogo-techeniia-covid-19
https://iz.ru/1358310/denis-gritcenko/boleznaia-nagruzka-uchenye-nashli-prichinu-dolgogo-techeniia-covid-19
https://iz.ru/1358987/2022-07-03/v-rezultate-napadeniia-akuly-v-khurgade-pogibla-eshche-odna-zhenshchina
https://iz.ru/1358987/2022-07-03/v-rezultate-napadeniia-akuly-v-khurgade-pogibla-eshche-odna-zhenshchina
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Ukraina twierdzi, że jej siły wytrzymują intensywny ostrzał rosyjski we 

wschodnim mieście Lisiczańsk, ale zaprzecza twierdzeniom, że są otoczone. 

Jest ono ostatnim ukraińskim miastem w Ługańsku, części przemysłowego 

regionu Donbas. Rosja zdobyła pobliskie miasto Sewerodonetsk w zeszłym 

miesiącu. 

„Ledwo mamy czas, aby ugasić największe pożary w Lisiczańsk" - powiedział 

burmistrz Ługańska Serhij Haidaj. 

Rosja wystrzeliła również więcej pocisków w kierunku miast na północy i 

południu. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62022471 

 

Broń na Ukrainie: Jakie wyposażenie wojskowe daje świat? 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62002218 

 

Pojmano dwóch kolejnych  Brytyjczyków oskarżonych przez prorosyjskich 

rebeliantów 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-62015954 

 

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 129 inwazji 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/02/russia-ukraine-war-what-we-

know-on-day-129-of-the-invasion 

 

Ukraińscy bojownicy wysadzili ratusz Lisiczańsk podczas odwrotu 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1358803/2022-07-02/ukrainskie-boeviki-vzorvali-meriiu-

lisichanska-pri-otstuplenii 

 

Zamiast chwały: ukraińskie formacje opuszczają Lisiczańsk 

źródło: IZ 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62022471
https://www.bbc.com/news/world-europe-62002218
https://www.bbc.com/news/uk-62015954
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/02/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-129-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/02/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-129-of-the-invasion
https://iz.ru/1358803/2022-07-02/ukrainskie-boeviki-vzorvali-meriiu-lisichanska-pri-otstuplenii
https://iz.ru/1358803/2022-07-02/ukrainskie-boeviki-vzorvali-meriiu-lisichanska-pri-otstuplenii
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https://iz.ru/1358456/bogdan-stepovoi-andrei-fedorov/vmesto-slavy-

ukrainskie-formirovaniia-dezertiruiut-iz-lisichanska 

 

Lisiczańsk przeszedł pod kontrolę sił FR 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1358598/izvestiia/okolo-2-tys-boitcov-teroborony-vsu-

nakhodiatsia-v-okruzhennom-lisichanske-spetcoperatciia-2-iiulia 

 

Barszcz ukraiński został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/01/ukrainian-borscht-recognised-

by-unesco-with-entry-onto-safeguarding-list 

 

 

Hormozgan: trzęsienie ziemi w pobliżu południowego wybrzeża Iranu 

doprowadziło do śmierci 5 osób 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-62022470 

 

Wimbledon: Iga Swiatek i Coco Gauff wyeliminowane z dalszych zawodów 

źródło: TG 

https://www.bbc.com/sport/tennis/62022348 

 

 

1.VII 

Ukraina żąda zajęcia rosyjskiego statku że zbożem  z Turcji 

https://iz.ru/1358456/bogdan-stepovoi-andrei-fedorov/vmesto-slavy-ukrainskie-formirovaniia-dezertiruiut-iz-lisichanska
https://iz.ru/1358456/bogdan-stepovoi-andrei-fedorov/vmesto-slavy-ukrainskie-formirovaniia-dezertiruiut-iz-lisichanska
https://iz.ru/1358598/izvestiia/okolo-2-tys-boitcov-teroborony-vsu-nakhodiatsia-v-okruzhennom-lisichanske-spetcoperatciia-2-iiulia
https://iz.ru/1358598/izvestiia/okolo-2-tys-boitcov-teroborony-vsu-nakhodiatsia-v-okruzhennom-lisichanske-spetcoperatciia-2-iiulia
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/01/ukrainian-borscht-recognised-by-unesco-with-entry-onto-safeguarding-list
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/01/ukrainian-borscht-recognised-by-unesco-with-entry-onto-safeguarding-list
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-62022470
https://www.bbc.com/sport/tennis/62022348
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Ukraina wezwała do zajęcia statku przewożącego zboże z okupowanej przez 

Rosję części kraju. 

Obecnie statek cumuje u wybrzeży Turcji. 

Nie jest jasne, skąd pochodzi jego ładunek ani w jaki sposób został 

pozyskany, ale Rosja została oskarżona o kradzież zboża z obszarów 

kontrolowanej przez nią Ukrainy - twierdzi Rosja. 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62010113 

 

 

Wojna na Ukrainie: Rosyjskie uderzenia rakietowe zginęło 21 osób w regionie 

Odeskim - informują służby z pogotowia ratunkowe 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news 

 

Sudan Południowy: tysiące głodujących w wyniku cięć w pomocy żywnościowej 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/world-africa-62014750 

 

Wojna rosyjsko-ukraińska: Brytyjczycyk i Marokańczyk skazani na śmierć w 

Doniecku  

https://www.bbc.com/news/world-europe-62010113
https://www.bbc.com/news
https://www.bbc.com/news/world-africa-62014750
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źródło: TG 

https://www.theguardian.com/world/live/2022/jul/01/russia-ukraine-war-live-

news-russian-missile-strikes-odesa-zelenskiy-hails-snake-island-victory-

latest-updates 

 

W ŁRL siły FR przejęły kontrolę nad północnymi obrzeżami Lisiczańska 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1358462/2022-07-01/v-lnr-vziali-pod-kontrol-severnye-okrainy-

lisichanska 

 

W Doniecku od lipca rozpoczęto wydawanie rosyjskich paszportów 

źródło: IZ 

https://iz.ru/1358461/2022-07-01/v-donetcke-zhiteli-poluchili-pervye-

rossiiskie-pasporta 

 

Inflacja w strefie euro bije rekordowo 8,6%. Trwa wojna na Ukrainie 

źródło: TG 

https://www.theguardian.com/business/2022/jul/01/inflation-in-eurozone-

hits-record-86-as-ukraine-war-continues 

 

 

Julian Assange składa apelację do Sądu Najwyższego w sprawie walki z 

ekstradycją 

źródło: BBC 

https://www.bbc.com/news/uk-62008245 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/world/live/2022/jul/01/russia-ukraine-war-live-news-russian-missile-strikes-odesa-zelenskiy-hails-snake-island-victory-latest-updates
https://www.theguardian.com/world/live/2022/jul/01/russia-ukraine-war-live-news-russian-missile-strikes-odesa-zelenskiy-hails-snake-island-victory-latest-updates
https://www.theguardian.com/world/live/2022/jul/01/russia-ukraine-war-live-news-russian-missile-strikes-odesa-zelenskiy-hails-snake-island-victory-latest-updates
https://iz.ru/1358462/2022-07-01/v-lnr-vziali-pod-kontrol-severnye-okrainy-lisichanska
https://iz.ru/1358462/2022-07-01/v-lnr-vziali-pod-kontrol-severnye-okrainy-lisichanska
https://iz.ru/1358461/2022-07-01/v-donetcke-zhiteli-poluchili-pervye-rossiiskie-pasporta
https://iz.ru/1358461/2022-07-01/v-donetcke-zhiteli-poluchili-pervye-rossiiskie-pasporta
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https://www.theguardian.com/business/2022/jul/01/inflation-in-eurozone-hits-record-86-as-ukraine-war-continues
https://www.bbc.com/news/uk-62008245

