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W numerze:
57 Napięcie Rosja-Ukraina: starcie podczas sesji RB ONZ
56 Dania znosi wszystkie ograniczenia covidowe
55 Ukraińcy cywile trenują w związku z obawą o wybuch wojny
52 Rosja potępia zwiększenie liczby żołnierzy amer. w Europie
51 Chiny przyłączają się do Rosji w sprzeciwie przeciwko
rozszerzaniu NATO
48 E. Macron uważa, że zawarcie porozumienia aby uniknąć wojny
jest w zasięgu ręki
46 Australia otwiera granice dla ruchu turystycznego
41 Napięcie związane z Ukrainą: Rosja rozpoczyna
ćwiczenia wojskowe z Białorusią
39 Kilkadziesiąt krajów mówi obywatelom: opuśćcie teraz Ukrainę
36 Policja usunęła protestujących z mostu w Kanadzie
po blokadzie trwającej tydzień
34 KANADA: J. Trudeau obiecuje zamrozić konta przeciwników
szczepień zaangażowanych w protesty
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33 Rosja wycofuje część wojsk znad granicy
31 Polska i Węgry przegrały sprawę o fundusze unijne
29 Protesty w Kanadzie: policja rozpoczyna aresztowania
25 Zmowa oraz oskarżenie o zdradę kierowane wobec
policji, która kończy blokadę w stolicy Kandy
24 Liderzy LRL i DRL poprosili W. Putina o uznanie ich niepodległości
19 24 luty pierwszy dzień wojny Rosji z Ukrainą
22 luty (wtorek) – 28 luty (poniedziałek) 2022

28.II
Konflikt na Ukrainie: Pół miliona ludzi opuściło swoje domy

W Przemyślu, w Polsce utworzono obóz tymczasowy dla setek tysięcy osób,
które uciekają z Ukrainy

Ponad pół miliona osób opuściło swoje domy uciekając przed wojną na
Ukrainie informuje ONZ podczas gdy w kraju toczą się ciężkie walki
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Głównie miasta w tym Kijów, Charków i Chernihiv są atakowane przez siły
rosyjskie. Władze Ukrainy informują o kilkudziesięciu cywilach zabitych w
Charkowie który pozostaje pod ciągłym obstrzałem. Na północnej granicy z
Białorusią przedstawiciele władz Ukrainy i Rosji spotkają się w celu
przeprowadzenia pierwszych rozmów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60551688

Putin wkracza na Ukraine. Dzień piąty. Armia rosyjska wznowiła ofensywę na
Kijów, budynki Berdiańska przeszły pod kontrolę wojsk Rosji

Charków

Jest już piąty dzień ofensywy Putina na Ukraine. Armia Rosji wznowiła
ofensywę na Kijów, w stolicy Ukrainy i w Charkowie znów słychać wybuchy.
Wszystkie budynki administracyjne Berdiańska w obwodzie zaporoskim przeszły
pod kontrolę wojsk Federacji Rosyjskiej. Już trzech deputowanych Dumy
Państwowej potępiło wojnę na Ukrainie, Australia nałożyła sankcje na
Putina, Ławrowa, Szojgę, Miszustina i Dzwoncewa.
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Kursy Euro i dolara na początku otwarcia handlu w Mosbirrze osiągnęły
najwyższy poziom w historii: Dolar w Mosbirrze kosztuje ponad 110 rubli,
euro-126,7 rubli. Bank Rosji podniósł kluczową stopę procentową do 20%.

„Nowaya" śledzi rozlew krwi w braterskim kraju i nadal przedstawia tylko
sprawdzone fakty na temat okropności wojny.

Przywódcy ośmiu krajów europejskich poparli wejście Ukrainy do UE
W Moskwie zatrzymano rzecznika "Jabłoka" z powodu antywojennej odznaki
Rosja opublikowała pierwszy oficjalny film z nalotów na terytorium Ukrainy
Zaktualizowana Mapa walk na Ukrainie - odcinki:

Kijowski. Wieczorem 27 lutego został ostrzelany przez Czernihów. Atak
rakietowy dosięgnął bloki mieszkalne obok budynku Rady Miasta. Starcia na
przedmieściach Kijowa. Donosi się o ciężkich walkach w pobliżu Irpenu — z
północnego zachodu od stolicy. W Kijowie wieczorem doszło do potężnej
eksplozji.

Charkowski. Po południu 28 lutego obszary mieszkalne Charkowa znalazły się
pod uderzeniami z systemów odrzutowych ognia salwowego „Grad". W pobliżu
Charkowa prawdopodobnie używano bomb lotniczych o kasetonowych. Jest to
pierwszy zmasowany ostrzał obszarów mieszkalnych.

Południowy. Na południu kraju trwają walki pod Mariupolem. Trwa blokowanie
miasta. Berdiańsk i Energodar są również kontrolowane, gdzie znajduje się
elektrownia jądrowa Zaporoże.
Natarcie od strony LNR i innych. Na północy wojska LNR zajęły szereg wsi i
miasto, o które toczyły się kilkudniowe walki. Na południe, w obwodzie
Donieckim toczą się walki o Falbach. Wojska nacierają w kierunku Mariupola.
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/28/putin-vedet-voinu-s-ukrainoiden-piatyi-onlain

„Nikt nie chce do ciebie"
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Monolog architekta IT Andrieja Kluczko, czwartego dnia, który przebywa w
piwnicy prywatnego domu w Charkowie
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/27/nikto-ne-khochet-k-vam

Konflikt na Ukrainie: Rosja podnosi stopy procentowe
źródło : BBC
https://www.bbc.com/news/business-60550992

Sankcje nałożone na Rosję dotykają waluty, W. Zelenskiy mówi o kluczowych
24 godzinach
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/28/ukraine-war-sanctions-hitrussian-rouble-crashes-as--speaks-of-crucial-24-hours

Facebook wyłącza sieć, który publikuje wiadomości dezinformujące o
konflikcie na Uk4ainie
źródło: TG
https://www.theguardian.com/technology/2022/feb/28/facebook-takes-downdisinformation-network-targeting-ukraine-meta-instagram

Zmiany klimatyczne: W raporcie IPCC czytamy o „nieodwracalnych skutkach
globalnego ocieplenia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-60525591

POLSKI PORTAL 1-2 luty 2022

5

nr 2 (107)

27.II
„Nie wiedziałem, że on tam był": rodziny są w szoku po opublikowaniu wideo
schwytanych rosyjskich żołnierzy

Dwóch schwytanych jeńców rosyjskich. Ministerstwo obrony Ukrainy ustanowił
gorącą linię dla rodziny schwytanych rosyjskich żołnierzy

Władze Ukrainy opublikowały kilkadziesiąt materiałów video na których ich
zdaniem są pokazani schwytani żołnierz rosyjscy, brutalna walka trwa
czwarty dzień. Na jednym z wideo, opublikowanym rano w niedzielę na
Telegram channel Find Your Own założonym przez ministerstwo spraw
wewnętrznych Ukrainy, wyraźnie ranny żołnierz przedstawia siebie jako
Leonid Paktishev, dowódca jednostki snajperów z regionu Rostowa.
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/27/ukrainian-officials-uploadvideos-of-captured-russian-soldiers-on-telegram

Putin prowadzi wojnę z Ukrainą. Dzień czwarty
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Rosyjskie banki będą odłączone od systemu SWIFT, Putin polecił postawić
siły jądrowe w stan gotowości
Czwarty dzień wojny Putina z Ukraina. Kraje Unii Europejskiej ogłosiły
decyzję o odłączeniu niektórych rosyjskich banków od SWIFT. Aktywa Rosji
Banku Centralnego zostaną zamrożone, UE pracuje nad zakazem dla rosyjskich
oligarchów korzystania z aktywów za granicą.
Tymczasem władze rosyjskie po raz pierwszy przyznały się do strat podczas
„operacji specjalnej" na Ukrainie — zginął rosyjski oficer Personalny
Nurmagomed Hadzimagomedow.
Ostrzał w ukraińskich miastach trwa: m.in. w Charkowie i jego
przedmieściach, w Sumach, w Wasilkowie. Wojska rosyjskie do 9: 00 27 lutego
przełamały obronę Charkowa, na ulicach miasta toczą się walki. Nowa
Kachówka w obwodzie chersońskim całkowicie przeszła pod kontrolę wojsk
rosyjskich.
„Nowaya" nadal śledzi rozlew krwi w braterskim kraju i przedstawia tylko
sprawdzone fakty na temat okropności wojny.
-Pułk Achmata Kadyrowa poleciał na Ukraine
-FIFA wprowadza ograniczenia wobec Rosji
-Czwarty dzień działań wojennych na Ukrainie. Najważniejsze do 22:00:
-Ministerstwo Obrony po raz pierwszy uznało straty w wojnie na Ukrainie.
Rzecznik resortu Igor Konaszenkow nie podał liczby ofiar śmiertelnych i
rannych, ale stwierdził, że jest ich "wielokrotnie mniej" niż strona
ukraińska.
-Unia Europejska całkowicie zamknęła przestrzeń powietrzną dla rosyjskich
linii lotniczych. Szefowa komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
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powiedziała, że teraz rosyjskie samoloty nie będą mogły lądować, startować
ani latać nad terytorium UE.
-Putin nakazał wprowadzenie sił odstraszających Rosję (w tym nuklearnych) w
specjalny tryb gotowości bojowej. Prezydent tłumaczył to „agresywnymi
wypowiedziami najwyższych urzędników Zachodu".
-Rosja i Ukraina uzgodniły negocjacje na granicy białorusko-ukraińskiej w
rejonie rzeki Prypeć. Rosję będzie reprezentował były minister kultury
Wołodymyr Medyński.
-Zelensky powiedział, że Ukraina skierowała pozew przeciwko Rosji do
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ w Hadze.
-Turcja zamknęła cieśniny Bosfor i Dardanele, aby przepłynąć statki Ukrainy
i Rosji.
-Roskomnadzor zablokował ukraińską stronę internetową, do odnajdowania
jeńców i poległych rosyjskich żołnierzy
-Policja w Moskwie zatrzymuje i przesłuchuje obywateli Ukrainy
-Szef rosyjskiej delegacji na konferencji klimatycznej ONZ Oleg Anisimow
przeprosił za inwazję Rosji na Ukrainę
-Szwecja wysyła broń na Ukrainę
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/27/putin-vedet-voinu-s-ukrainoiden-chetvertyi-onlain

W. Putin ogłasza gotowość sił jądrowego odstraszania
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/27/vladimir-putin-puts-russianuclear-deterrence-forces-on-high-alert-ukraine

Jak dotkliwe będą sankcje dla Rosji?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-60543995
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Rosyjski bank centralny zachęca do spokoju
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-60543994

ROSJA: MO poinformowało o zabitych i rannych wojskowych Federacji
Rosyjskiej podczas operacji obrony Donbasu
źródło: IZ
https://iz.ru/1297834/2022-02-27/v-mo-zaiavili-o-pogibshikh-i-ranennykhvoennykh-rf-v-khode-operatcii-po-zashchite-donbassa

26.II
Rosja atakuje Kijów - prezydent V. Zelenskiy nie zgadza się na propozycję
ze strony USa na ewakuację

Ukraińscy żołnierze na ulicach Kijowa w niedzielę
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Rosyjskie siły prowadzą w sobotę ofensywę przeciwko stolicy oraz innym
miastom na Ukrainie, mieszkańcy stolicy znaleźli schronienie w miejskim
metrze oraz w piwnicach w czasie trzeciego dnia ciężkiego ostrzału i
bombardowania. Prezydent Volodymyr Zelenskiy nie zgodził sie na propozycję
ewakuacji ze strony USA. Minister zdrowia Ukrainy potwierdził, że w sobotę
zginęło 198 osób w tym trójka dzieci a ponad 1000 osób zostało rannych
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/26/ukraine-russian-strikespound-kyiv-as-zelenskiy-refuses-us-offer-to-evacuate

Putin prowadzi wojnę z Ukrainą. Dzień trzeci
https://novayagazeta.ru/static/records/60f76957a8444d0a8a571c4fcd7505a8.web
p
Ciało zabitego żołnierza rosyjskiego wraz ze zniszczonym sprzętem bojowym
Trzeciego dnia wojny Putina z Ukrainą armia Federacji Rosyjskiej podeszła
do centrum Kijowa. Na Słomiance, w rejonie Szulawek i Zoo, w Wasilkowie
toczą się walki o jednostki wojskowe, stację kolejowa, lotnisko i inne
punkty. Obszary mieszkalne Charkowa zostały ostrzelane z RSZO z amunicją
kasetową. Na Białorusi są gotowe do lotu na Ukrainę śmigłowce. Wielka
Brytania, UE i USA nałożyły sankcje na Putina i Ławrowa. Czeczeńska Gwardia
udaje się na Ukrainę na rozkaz Kadyrowa. Rosja zablokowała rezolucję Rady
Bezpieczeństwa ONZ potępiającą operację wojskową. Dwóch posłów Dumy
Państwowej z KPRM potępiło inwazję Rosji na Ukrainę. Nadal monitorujemy
rozlew krwi w braterskim kraju i przedstawiamy tylko sprawdzone fakty na
temat okropności wojny.

W Charkowie pocisk trafił do budynku mieszkalnego. Zginęła kobieta
Ukraińskich biathlonistów powołano do Gwardii Narodowej
Wybuchy i ostrzał w miastach Ukrainy
Rosja zamknęła niebo dla linii lotniczych Łotwy, Litwy, Estonii i Słowenii
Dr hab. inż. Iwan Kamieniew-o wyłączeniu Rosji z SWIFT
W Wasilkowie po ostrzale zapaliła się ropa naftowa
Elon Musk otworzył terminale systemu satelitarnego Starlink dla Ukrainy
Władze rosyjskie po raz pierwszy przyznały się do strat podczas "operacji
specjalnej" na Ukrainie
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USA, Kanada, UE, Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania wydały wspólne
oświadczenie o wyłączeniu Rosji od SWIFT
Kraje Unii Europejskiej ogłosiły decyzję o odłączeniu wielu rosyjskich
banków od SWIFT
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/26/putin-vedet-voinu-s-ukrainoiden-tretii-onlain

Specjalna operacja wojskowa na terytorium Ukrainy - interaktywna mapa
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/24/spetsialnaia-voennaiaoperatsiia-na-territorii-ukrainy-interaktivnaia-karta

UKRAINA: W związku z wprowadzeniem sankcji Francja zajęło rosyjski statek
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60539119

Ostrzeżenia dla Kijowa w związku z obawą o emisję trujących pyłów rosyjskie pociski trafiły w skład paliw w miejscowości Vasylkiv
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60517447

UKRAINA: Jedna z mam próbuje zachować pogodę ducha pomimo strachu o własną
rodzinę – „Piszę te słowa przebywając w schronie kilka pięter pod ziemią z
liczną grupa ludzi, czterema psami oraz królikiem" - czytamy jej w relacji
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-europe-60534641

Inwazja na Ukrainę: Rosyjskie samoloty będą miły całkowity zakaz lotów do
Europy Zachodniej - decyzja ma zapaść w niedzielę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60539303

Inwazja na Ukrainę: Rosja wprowadza ograniczenia w dostępie do mediów
społecznościowych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/technology-60533083

Kryzys na Ukrainie: Polska zamierza zbojkotować udział w decydujący mecz w
piłce nożnej w Pucharze Świata, który ma się odbyć w Rosji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/sport/football/60536030

Kijów wywiera presję na Ankarę aby ta zamknęła cieśniny morskie dla okrętów
rosyjskich
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/26/kyiv-piles-pressure-onankara-to-close-straits-to-russia-warships-ukraine

Koncerny naftowe próbują wykorzystać wojnę do własnych celów. „Nie możemy
im na to pozwolić" pisze Jamie Henn
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źródło: TG
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/feb/26/big-oil-ukrainerussia-putin

Wojna na Ukrainie: przewodnik po mapach filmach video i zdjęciach
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/25/russias-war-in-ukrainecomplete-guide-in-maps-video-and-pictures

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy poinformowało o zablokowaniu wielu
rosyjskich stron
źródło: IZ
https://iz.ru/1297492/2022-02-26/mvd-ukrainy-soobshchilo-o-blokirovkeriada-rossiiskikh-saitov

Rosyjskie wojsko objęło ochronę węzła kanału północno-Krymskiego pod
Chersonem
źródło: IZ
https://iz.ru/1297460/2022-02-26/rossiiskie-voennye-vziali-pod-okhranuuzel-severo-krymskogo-kanala

25.II
Wojna na Ukrainie: Rosyjskie czołgi wyjechały do Kijowa
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Ukraiński policjant stoi przed zniszczonym blokiem w piątek
W dzielnicy mieszkalnej Kijowa wyją syreny i słychać odgłosy ciężkiego
ostrzału
W północnej części przedmieść Kijowa po nocnym ataku rakietowym ukraińska
stolica przygotowuję się na główny atak rosyjski A tym samym czasie
prezydent Ukrainy Volodymyr Zelenskiy prosi o międzynarodową pomoc i
cięższe sankcje w stosunku do Rosji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/25/ukraine-invasion-explosionsin-kyiv-as-uk-reports-fierce-resistance-across-the-nation

Putin rozpoczął wojnę z Ukrainą dzień drugi

Prezydent Rosji Władimir Putin rozpoczął wojskową " operację specjalną
„przeciwko Ukrainie w celu „denazyfikacji i demilitaryzacji " kraju. Armia
rosyjska natychmiast wkroczyła na Ukrainę z kilku kierunków-z Krymu, z
obwodu Biełgorodzkiego i innych przygranicznych regionów Rosji, a także z
Białorusi. Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej przez cały dzień uderzały w
Kijów, Charków i inne miasta Ukrainy. Ministerstwo Obrony Federacji
Rosyjskiej twierdzi, że tylko obiekty wojskowe są niszczone. Prezydent
Ukrainy Zelensky powiedział, że bombardowani są także CYWILE. Pod Charkowem
podczas ostrzału zginął 14-latek. Łącznie Ukraina straciła w walkach 137
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osób, 316 zostało rannych. O stratach ze strony Rosji oficjalnie nie
poinformowano, a w sieciach społecznościowych publikowane są filmy ze
zwłokami w rosyjskich mundurach i przesłuchaniami jeńców rosyjskich
wojskowych. Rosja zabezpieczyła wyjście wojsk do Chersoniu i odblokowała
kanał północno-Krymski. W Donbasie toczyły się walki o Mariupol i Miasto
Szczęście. Pod Kijowem rosyjski desant próbował zająć lotnisko w Gostomelu,
ale APU odbiło go z powrotem. Również armia rosyjska zdobyła elektrownię
jądrową w Czarnobylu. UE, USA, Wielka Brytania, Japonia nakładają sankcje
na Moskwę, ale nie ingerują w konflikt. KE zapowiada zakaz sprzedaży
samolotów i Rosji, a także sankcje wobec sektora bankowego i naftowego. W
44 miastach Rosji trwają protesty antywojenne, zatrzymano ponad 1000 osób.
„Nowaya Gazeta" śledzi konflikt.

Poseł Dumy Państwowej z KPRM Michaił Matwiejew sprzeciwił się wojnie na
Ukrainie
Wojska ukraińskie odparły atak na jednostkę wojskową w Kijowie przy Alei
Zwycięstwa.
Ponad 90 śmigłowców i wojsk lądowych na Białorusi przy granicy z Ukraina
NBC: Kazachstan odmówił wysłania swoich żołnierzy na Ukrainę, aby wziąć
udział w ofensywie
Sytuacja w okolicach Kijowa
- W Wasilkowie (25 km od Kijowa) toczą się walki z wojskiem rosyjskim,
które próbują wylądować, informuje APU. Według źródła "Ukraińskiej Prawdy"
„przebrani w mundury Gwardii Narodowej" zaatakowali KPP lotniska i
rozstrzelali ochronę. "W tym czasie po drugiej stronie wjechała inna grupa
na ciężarówce" - informuje gazeta.

- Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ Postpred Federacji Rosyjskiej
Wasilij Nebenza powiedział, że "wojska rosyjskie nie bombardują ukraińskich
miast", a cywilom nic „nie grozi".
- W kamerach miejskich Kijowa słychać odległe wybuchy. UNIAN relacjonuje
wybuchy i strzały na Słomiance-niedaleko dworca kolejowego.
— Według Państwowej Komunikacji Ukrainy, w rejonie Shulyavka i Zoo - ponad
50 strzałów i wybuchów, a także ostrzał z karabinów maszynowych.
- W pobliżu metra Brzostejskaya uderzają w jednostkę wojskową. Stacjonuje
tam 101 Samodzielna Brygada ochrony Sztabu Generalnego, informuje UNIAN.
- Aleja Zwycięstwa — w ogniu i dymie

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ na Ukrainie
- Rosja zawetowała projekt rezolucji potępiającej jej operację wojskową na
Ukrainie.
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- Projekt rezolucji poparło 11 państw członkowskich Rady Ministrów, od
głosowania wstrzymały się Chiny, Indie i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
- „Projekt rezolucji nie jest akceptowany, ponieważ głosował przeciwko
niemu stały członek Rady Bezpieczeństwa" - powiedział szef Federacji
Rosyjskiej przy ONZ Wasilij Nebenza (cytat z RBC).

- Ambasador Ukrainy Siergiej Kislitsa ogłosił chwilę ciszy dla zmarłych na
Ukrainie. "Zanim dojdziemy do chwili ciszy, proszę o umieszczenie na tej
liście tych ludzi, którzy zginęli przez te wszystkie lata w Donbasie.
Zasługują też na ich zapamiętanie. Każde ludzkie życie jest cenne, nie
zapominaj też o nich " - powiedział Nebenzya

Co najmniej dwa chińskie banki państwowe ograniczyły emisję środków na
zakup rosyjskich surowców
Obszary mieszkalne Charkowa zostały ostrzelane z PSZ, w tym amunicją
kasetową
Śledczy zwrócili uwagę, że na nagraniu rosyjskiej służby „BBC", którą
udostępnili mieszkańcy miasta, widać, jak ogon pocisku odrzutowego przebił
kilka stropów kamienicy. CIT zakłada, że jest to RPO „tornado" lub
„huragan".

Na nagraniu z rejestratora 100 metrów od 7. Szpitala Dziecięcego w
Charkowie — zbadano geolokalizację) - prywatne przerwy, które CIT nazywa
„uderzeniem amunicją kasetową". Badani sugerowali, że mogły to być pociski
odrzutowe rosyjskich RSZO z kasetową jednostką bojową.
„Takie środki Rażenia, które zawierają wiele nieciągłych subkontynentów,
nie mogą być stosowane selektywnie, więc ich stosowanie w blokach
mieszkalnych jest zbrodnią wojenną" - zaznaczył CIT.

NATO wydało oświadczenie w sprawie dyskusji na temat ataku Rosji na
Ukrainę. Krótko:
- Działania Rosji — "najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa
euroatlantyckiego od dziesięcioleci"

- Na zaproszenie sekretarza generalnego NATO do dyskusji dołączyła dziś
Finlandia
- Sojusz wzywa Rosję do natychmiastowego zaprzestania ofensywy wojskowej,
wycofania wszystkich swoich sił z Ukrainy i zejścia z drogi agresji Rosji
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Rosja naruszyła prawa międzynarodowe, w tym Kartę Narodów Zjednoczonych i
akt założycielski NATO-Rosja
- NATO będzie nadal wspierać Ukrainę i wzywa inne kraje do tego
- Sojusz rozmieścił obronne siły lądowe, powietrzne i morskie w zasięgu
NATO. Teraz Unia rozmieszcza dodatkowe siły we wschodniej części Sojuszu
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/25/putin-nachal-voinu-s-ukrainoiden-vtoroi-onlain

Rosyjskie czołgi w Kijowie - interaktywna mapa
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/24/spetsialnaia-voennaiaoperatsiia-na-territorii-ukrainy-interaktivnaia-karta

Rosyjskie siły zajęły dawną elektrownię atomową w Czernobylu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60514228

Wojna na Ukrainie: W sieci opublikowano wiele wprowadzających w błąd zdjęć:
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/60513452
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10 filmów do obejrzenia w Marcu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/culture/article/20220224-10-of-the-best-films-to-watchthis-march

24.II
Rosja zaatakowała Ukrainę, W. Putin rozpoczął wojnę aby „zdemilitaryzować"
sąsiada

Rosyjskie ataki na Ukrainę w czwartek

Celem Rosji stały się obiekty wojskowe, podczas pierwszych uderzeń
zaatakowano lotniska, centra dowodzenia oraz wojskowe składy amunicji
Prezydent Ukrainy Volodymyr Zelenskiy powiedział, że jego rodacy walczą aby
zatrzymać „powstanie nowej żelaznej kurtyny”, która zapada na kraj po tym
jak rosyjskie siły rozpoczęły ogromną inwazję, która wywołuje lęk o wybuch
największej wojny w Europie od 1945 roku
źródło: TG
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https://www.theguardian.com/world/2022/feb/24/russia-attacks-ukraine-newsvladimir-putin-zelenskiy-russian-invasion

Wojna z Ukrainą dzień pierwszy
Na Ukrainie powszechna mobilizacja i 137 zabitych

Fragmenty samolotu myśliwskiego zestrzelonego nad Kijowem

Prezydent Rosji Władimir Putin około 5:30 czasu moskiewskiego wygłosił apel
do narodu eskalując konflikt w Donbasie. Putin powiedział w nim, że
„zdecydowano się na specjalną operację wojskową „w związku z tym, że NATO"
przekroczyło czerwoną linię", rozszerzając się na wschód, a militaryzacja
Ukrainy zagraża Rosji jako Państwu.
Putin dodał, że władze Ukrainy, jego zdaniem, „przejęły władzę i utrzymują
ją za pomocą dekoracyjnych procedur wyborczych". Poprosił też Rosjan o
wyrozumiałość w ogłaszaniu działań wojennych. „Nowaja Gazieta" prowadzi
Online bieżące wydarzenia wokół Ukrainy.

Polska postanowiła rozmieścić przy granicy z Ukraina dziewięć punktów
przyjmowania uchodźców
Unia Europejska nakłada nowe sankcje na Rosję. Dotkną wiz, samolotów,
banków, ropy naftowej
Biały Dom twierdzi, że armia Rosji wzięła zakładników pracowników
elektrowni jądrowej w Czarnobylu
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Władze Ukrainy poinformowały o możliwym ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na
Kijów
Japonia zamroziła aktywa rosyjskich banków
Na listach sankcji Kanady znaleźli się Igor Szuwałow, Herman Gref, Igor
Sechin, Boris i Roman Rothenbergi
Anonimowi hakerzy ogłosili „cyberwojnę" Rosji
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/24/putin-obiavil-spetsoperatsiiuv-ukraine-onlain

ROSJA: S. Lavrov określi, że celem operacji w Donbasie jest bezpieczeństwo
obywateli RF
źródło: IZ
https://iz.ru/1296368/2022-02-24/lavrov-nazval-bezopasnost-grazhdan-rftceliu-spetcoperatcii-na-donbasse

MSZ Rosji poinformowało o przeinaczeniu przez Kijów słów o broni nuklearnej
źródło: Iz
https://iz.ru/1296385/2022-02-24/mid-zaiavil-o-perevernuvshikh-situatciiuslovakh-kieva-o-iadernom-oruzhii

23.II
Gwardia Narodowa przybędzie do Waszyngtonu w związku z planowanymi
protestami kierowców ciężarówek
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Rząd dystryktu Kolumbia oraz US Capitol Police proszą o pomoc Gwardię
Narodową

Protesty w USA będę się wzorować na demonstracji kanadyjskich kierowców
ciężarówek przeciwko pandemicznym ograniczeniom

Pentagon spodziewa się wyrażenia zgody na przybycie od 700 do 800
nieuzbrojonych członków Gwardii Narodowej.
źródło: TG
https://www.theguardian.com/us-news/2022/feb/22/national-guard-deployed-dctrucker-convoy

Kryzys związany z Ukrainą: Wielka Brytania jest gotowa do zwiększenia
sankcji przeciwko Rosji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-60488633
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Ekstremalne pożary lasów mogą być o 50 % częstsze przed końcem obecnego
stulecia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-60483431

22.II
Niemcy wytrzymują certyfikację gazociągu Nord Stream 2 w związku z uznaniem
przez Rosję niepodległości „ukraińskich republik"

Kanclerz Niemiec zawiesza uruchomienie gazociągu w związku z „poważnym
naruszeniem" prawa międzynarodowego
Niemcy wstrzymały proces certyfikacji dla kontrowersyjnego gazociągu Nord
Stream 2 w reakcji na uznanie przez Rosję samozwańczych republik w Lubański
i Doniecku we wschodniej Ukrainie
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/22/germany-halts-nord-stream-2approval-over-russian-recognition-of-ukraine-republics

KANADA: Parlament poparł decyzję premiera J Trudeau
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60472469

BURKINA FASO: W wyniku eksplozji kopalni złota zginęło ok 60 osób
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-60477920

ICCP: Zmiany klimatyczne ostrzeżeniem
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-60431081

Zagrożenie wylesianiem dla dziewiczych terenie Amazonii jeśli zostanie
zmieniony status - czytamy w raporcie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-60466237
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21.II
Atak z powietrza: W Nigrze zginęło 7 dzieci
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Niger i Nigeria prowadzą wspólnie wojskowe operacje przeciwko zbrojnym
gangom na granicy
W wyniku nalotu w Nigrze dokonanym przez siły Nigerii, którego celem byli
„bandyci" zginęło siedmioro dzieci poinformował lokalny gubernator oraz
media rządowe.
Dodatkowo pięcioro kolejnych zostało rannych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-60454481

J.Biden akceptuje odbycie spotkania z W Putinem zaproponowany przez E.
Macrona
źródło: El Pais
https://elpais.com/internacional/2022-02-20/macron-y-putin-coinciden-enque-hay-que-restablecer-el-alto-el-fuego-en-el-este-de-ucrania-segun-eleliseo.html

Liderzy LRL i DRL poprosili W. Putina o uznanie ich niepodległości
źródło:
https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/21/glavy-dnr-i-lnr-poprosiliputina-priznat-nezavisimost-samoprovozglashennykh-respublik-news
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Credit Suisse nie przyznaje się do błędy po masowym wycieku danych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-60456196

Król Jordanii korzystał z kont szwajcarskich aby gromadzić majątek
źródło: TG
https://www.theguardian.com/news/2022/feb/21/revealed-king-jordan-usedswiss-accounts-hoard-massive-wealth

20.II
Protesty w Ottawie: Zmowa oraz oskarżenie o zdradę kierowane wobec policji,
która kończy blokadę w stolicy Kandy
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konfrontacja policji z protestującymi w rejonie Parliament Hill

W piątek i sobotę setki policjantów przeprowadziły jedna z największych
akcji mającą na celu oczyszczenie terenu wokół Parliament Hill poprzez
usuwanie ciężarówek, camperów oraz elementów, które blokowały drogi przez
prawie miesiąc. Do poranka niedzielnego aresztowano ponad 191 osób oraz 57
pojazdów zostało odholowanych. Protestujący pozostali w niektórych
miejscach and Wellington Street przed Parliament Hill było puste
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/20/ottawa-protests-capitalpolice-clear-blockade

Drugi dzień nowego zaostrzenia w Donbasie
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/19/vtoroi-den-novogo-obostreniiav-donbasse-glavnoe

Pamięć roku 1938 jest świeża w Monachium gdzie prezydent Ukrainy wzywa do
działań
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/20/memory-of-1938-munichukrainian-president-zelenskiy-russia

Etiopia rozpoczęła produkcję energii pochodzącą z kontrowersyjnej zapory na
rzece Nilu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-60451702
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Ottawa: Policja użyła gazu pieprzowego i granatów hukowych aby rozproszyć
protest kierowców ciężarówek

Policja zaczyna oczyszczać śródmieście Ottawy w sobotę

W sobotę policja użyła gazu pieprzowego oraz granatów hukowych aby przerwać
blokadę kierowców ciężarówek i demonstrujących aby przerwać blokadę, która
trwa ponad trzech tygodni.
Niektórzy poinformowali, że władze doprowadziły do eskalacji działań, które
spowodowały konfrontację z protestującymi. Policja rozproszyła cześć
protestujących i aresztowała ponad 100 osób w piątek. „Times" podał, że
policja podchodziła „od ciężarówki do ciężarówki" zmuszając protestujących
do wycofania się. Część protestujących została zmuszona do wycofania, tłum
skandował w kierunku policji: „wstydźcie się"
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Starcie policji z demonstrantami w sobotę
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/19/ottawa-police-pepper-spraystun-grenades-trucker-protest

Konflikt na Ukrainie: Separatyści w LNR i DNR ogłaszają powszechną
mobilizację
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60443504

Po tym jak Francja poinformowała o wycofaniu swoich sił zginęło ośmiu
żołnierzy Mali a pięciu uważa się za zaginionych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-60444777

Sztorm Eunice pustoszy Europę
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-europe-60448716

18.II
Protesty w Kanadzie: policja rozpoczyna aresztowania

Policja dokonuje aresztowań na miejscu protestów w stolicy Kanady, która
jest blokowania przez kierowców ciężarówek od trzech tygodni
Aresztowania rozpoczęły się rano w piątek w śródmieściu Ottawy, policja
informuje, że część protestujących poddała się.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60420469

Wielka Brytania została nawiedzone przez potężną burzę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/uk-60421388
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Petrópolis: Jest coraz mniejsza nadzieja na odnalezienie ocalałych po
podtopieniach w brazylijskim mieście
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-60426163

Sąd w Indiach skazał na śmierć 38 osób za przeprowadzenie zamachów bojowych
w 2008 Roku
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/18/indian-court-sentences-todeath-38-people-over-2008-bombings

17.II
Konflikt w Mali: E. Macron zapowiada opuszczenie kraju przez wojska
francuskie po dziewięciu latach

Żołnierze francuscy walczą w Mali od 2013 roku
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Francja oraz jej sprzymierzeńcy wycofają swoich żołnierzy z Mali po prawie
dekadzie zapowiedział prezydent E. Macron. Wojska były zaangażowane w walkę
przeciwko islamskim bojownikom od 2013 roku.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-60414003

Ukraina: Obawy związane z inwazja to histeria i zamieszenie - mówi rosyjski
dyplomata
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-60411203

Rosja może stworzyć pretekst do ataku - uważają, zachodni sojusznicy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/uk-60413332

16.II
Polska i Węgry przegrały sprawę o fundusze unijne w związku z kwestią
praworządności
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Opis: UE oskarża Węgry o sprzeniewierzenie się kluczowym wartościom podczas
sprawowania urzędu premiera przez Wiktora Orbana

Węgry i Polska przegrały sprawę przed trybunałem UE, który uznał, że
przyznanie miliardów euro będzie zależeć od spełnienia warunku
praworządności
Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że warunkiem członkostwa w UE
jest stosowanie się do prawa
Rządy na Węgrzech i w Polsce są oskarżane o to, że sprzeniewierzają się
standardom stosowanym w Europie.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60400112

Amerykańscy zwolennicy Kremla chcą podminować pozycje J.Bidena
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60297302

Intensywne opady sieja spustoszenie w brazylijskim Persepolis powodując
masowe obsunięcia ziemi
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-latin-america-60401611

W Kolonia Pokrovskaya rozpoczął się proces Aleksieja Nawalnego za łapówki
dla FBK* i „obrazę sędziego".
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/16/alkogol-by-prigodilsia-otmetitnovoe-delo

15.II
Napięcie na granicy pomiędzy Rosja a Ukraina; Rosja wycofuje część wojsk
znad granicy

Gromadzenie rosyjskich wojsk wokół Ukrainy wywołało alarm
Rosja wycofuje część że swoich oddziałów znad granicy z Ukraina
Minister obrony poinformował, że Ćwiczenia na dużą skalę będą kontynuowane
ale część jednostek wraca do swoich baz
Ukraina ostrzegła, że czeka na dowód wycofywania wojsk „wtedy uwierzymy w
deeskalacje"
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-europe-60386141

KANADA: J. Trudeau obiecuje zamrozić konta przeciwników szczepień
zaangażowanych w protesty
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60383385

Novak Djokovic: Nie jestem przeciwko szczepieniom ale poświęcę trofea jeśli
będzie się mnie do niego zmuszać
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-60354068
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14.II
Duże banki wspierają przemysł gazowy i ropy naftowej pomimo obietnic
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Duże banki wspierają finansowo firmy zajmujące się przemysłem naftowym i
gazowym pomimo obietnic zerowej emisji informują aktywiści
Banki w tym HSBC, Barclays and Deutsche Bank wciąż wspierają przemysł
związany z paliwami kopalnymi pomimo przynależności do zielonej grupy
banków poinformowało ShareAction
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-60366054

Olimpiada zimowa: Kamil Valieva została dopuszczona do zawodów w Pekinie po
wysłuchaniu Court of Arbitration for Sport

źródło: BBC, NG
https://www.bbc.com/sport/winter-olympics/60371282
https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/14/dym-otrochestva

Ukraina obiecuje utrzymanie otwartej przestrzeni powietrznej pomimo napięć
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-60374577
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Interfax: W Dumie Państwowej 15 lutego będą rozpatrywane 2 projekty o
uznaniu niepodległości LNR i DNR
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/14/interfaks-v-gosdume-15fevralia-rassmotriat-dva-proekta-postanovleniia-o-priznanii-lnr-i-dnr-news

13.II
Policja usunęła protestujących z mostu w Kanadzie po blokadzie trwającej
tydzień

Rano w niedzielę policja zareagowała na blokadę przez pozostałych
protestujący

Policja usunęła ostatnich protestujących, którzy blokowali kluczowy most
łączący Kanadę i USA

Protesty przeciwko certyfikatom covidowym na przejściu granicznym pomiędzy
dwoma krajami sparaliżowały przepływ handlu przez Ambassador Bridge w
Windsor w prowincji Ontario.
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Sędzia zarządził w piątek przerwanie protestu ale kilkudziesięciu
protestujących pozostało. Tera policja oczyściła drogę, ale most pozostał
zamknięty
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60368408

Napięcie związane z Ukrainą: USA bronią ewakuacji ambasady a W. Zelensky
nawołuje do spokoju
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60365017

Trzy dni do 16
5 lutego Bloomberg opublikował artykuł o rozpoczęciu inwazji wojsk
rosyjskich na Ukrainę, który po pewnym czasie wycofał z przeprosinami. 11
lutego, interpretując Oświadczenia doradcy Bezpieczeństwa Narodowego Bidena
Jacoba Sullivana, Bloomberg z dużym zaufaniem zasugerował, że atak
rozpocznie się przed końcem Igrzysk Olimpijskich w Pekinie (oficjalna
ceremonia zamknięcia odbędzie się 20 lutego). Wieczorem tego samego dnia
prezydent Stanów Zjednoczonych przedstawił kwestię ostatecznej jasności.
Według Politico na wideokonferencji z przywódcami Unii Europejskiej i NATO
zapowiedział, że inwazja odbędzie się w najbliższą środę — 16 lutego.
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/13/tri-dnia-do-16-go

Szwajcaria zaaprobowała zakaz reklam tytoniu długo po swoich sąsiadach
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60333336
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Władze w Nowej Zelandii odtwarzają przeboje Barry Manilow aby zniechęcić
protestujących występujących przeciwko restrykcjom covidowym
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-60362529

Wyspy Cooka przygotowują się na pierwsze przypadki koronawirusa po tym jak
jeden z podróżnych uzyskał pozytywny wynik
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-60365647

12.II
Ambassador Bridge: Policja rozpoczęła próby oczyszczania Kandy z blokady
zastosowanej przez kierowców ciężarówek

brak podpisu pod obrazkiem
Policja rozpoczęła oczyszczania głównego przejścia granicznego pomiędzy
Kanadą a USA
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Po dniach protestów kierowców ciężarówek przy Ambassador Bridge w Ontario
policjanci nalegają aby brali pod uwagę polecenie przeciwko demonstracjom
Główna droga łączy Windsor w Ontario z Detroit w Michigan. Kierowcy
ciężarówek protestują przeciwko obowiązkowym szczepieniom, prowadząc
protesty również na innych przejściach granicznych w Ottawie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60361533

Kilkadziesiąt krajów mówi obywatelom: opuśćcie teraz Ukrainę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60361983

Kryzys związany z Ukrainą: „Nie mamy możliwości wyjazdu"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-60361911

FRANCJA: Protesty przeciwko Covid: Setki osób ukarane po wjechaniu konwoju
do Paryża
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60359061

Deforestacja Amazonii: Rekordowo wysoka liczba zniszczonych drzew w
styczniu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-60333422
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11.II
Olimpiada zimowa: Rosyjska łyżwiarka nie przyszła testu antydopingowego

Valieva podczas jazdy figurowej na lodzie

Kamila Valieva, 15 - letnia rosyjska łyżwiarka figurowa, która pomogła
swojemu zespołowi zdobyć złoty medal w Pekinie nie przeszła testu
antydopingowego w grudniu.

Valieva miała w organizmie trimetazydynę, która jest stosowana przeciwko
anginie ale jest na liście leków zakazanych ponieważ uznaje się go jako
metaboliczny modulator serca (cardiac metabolic modulator)
źródło: BBC
https://www.bbc.com/sport/winter-olympics/60329120
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E. Macron odmówił przetestowania się na obecność koronawirusa rosyjskim
testem przed spotkanie z prezydentem W. Putinem
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60346300

Życie może pojawić się tylko na planetach z umierającym słońcem
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-60325010

10.II
Napięcie związane z Ukrainą: Rosja rozpoczyna ćwiczenia wojskowe z
Białorusią

Zdaniem NATO wspólne ćwiczenia są największe od czasów Zimnej Wojny

Rosja oraz Białoruś rozpoczęły 10 dniowe wspólne ćwiczenia wojskowe przy
istniejącej obawie, że Rosja może dokonać inwazji na Ukrainę
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Białoruś jest bliskim sojusznikiem Rosji i posiada długą granicę z Ukrainą.
Francja określiła ćwiczenia Rosji największym zgromadzeniem wojsk na
Białorusi od czasu Zimnej Wojny – „gestem przemocy". Ukraina mówi o
„psychologicznej presji".
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60327930

B. Johnson złamał prawo w związku z organizowaniem przyjęć mówi były
premier J. Major
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-60331189

AFGANISTAN: Jest coraz więcej dowodów na aresztowania i zabójstwa Talibów w
odwecie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-60323638

Jak politycy zagraniczni angażują się w biznes z Rosją
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/10/vneshnee-upravlenie-rossiei

9.II
Brexit skutkuje „zwiększonymi kosztami, biurokracją, opóźnieniami" mówia
posłowie
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Firmy brytyjskie zostały dotknięte przez „zwiększone koszty, biurokrację
oraz opóźnienia w przepływie towarów przez granice" jako skutek Brexitu
poinformowali posłowie
Raport opublikowany przez Public Accounts Committee mówi, że „było jasne"
że opuszczenie Unii Europejskiej będzie miało wpływ na wielkość handlu w
Wielkiej Brytanii.
PAC ostrzegł również, że sytuacja może się pogorszyć w obecnym roku kiedy w
życie wejdą nowe elementy kontrolne.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-60308494

AUSTRALIA: Grace Tame informuje, że „otrzymuje pogróżki"
premiera

za krytykowanie

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-60314051

SpaceX stracił 40 satelitów z powodu geomagnetycznego sztormu dzień po ich
wystrzeleniu
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-60317806

8.II
Protest kierowców ciężarówek w Kanadzie: Sąd wydał zakaz używania klaksonów

Kierowcy ciężarówek: wszystkiego czego chcemy to wolność

Sąd w Kanadzie wydał zakaz używania klaksonów podczas trwającego protestu w
Ottawie
Głośny i ciągły odgłos klaksonów w ciężarówkach stał się jednym z głównych
elementów sprzeciwu przeciw obowiązkowym szczepieniom w Kanadzie
Ale teraz sędzia Hugh McLean zakazał ich używania przez kolejnych 10 dni
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60293407

KANADA: J. Trudeau domaga się zakończenia protestu kierowców ciężarówek
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60300163

Kluczowe dni w związku z kryzysem związanym z Ukrainą mówi E. Macron
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60297732

AFGANISTAN: Czy obserwujemy zniszczenie narodu?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-60296254

PEKIN 2022: Olimpiada zimowa dotknięte przez zalew skarg że strony
sportowców
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-60298184

1 luty (wtorek) – 7 luty (poniedziałek) 2022

7.II
Protest kierowców ciężarówek: Ottawa ogłasza stan wyjątkowy
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Policja obserwowała protestujących w niedzielę

Burmistrz kanadyjskiej stolicy ogłosił stan wyjątkowymi odpowiedzi na
trwające już ponad tydzień Protesty kierowców ciężarówek przeciwko
restrykcjom covidowym

Jim Watson powiedział, że miasto jest całkowicie "poza kontrolą" gdzie
protestujących jest mniej niż policji

Jego zdaniem protestujący stwarzają zagrożenie dla mieszkańców
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60281088

Izrael rozpoczyna śledztwo w związku z oskarżeniem policji o szpiegowanie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-60287161

Australia otwiera granice dla ruchu turystycznego
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-australia-60284491

Zdaniem agencji Reuters Korea Północna finansuje swój program atomowy
zdobywając środki pochodzące z cyberataków na kryptowaluty
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/07/reuters-severnaia-koreiafinansiruet-iadernuiu-programmu-na-sredstva-poluchennye-ot-kiberatak-nakriptobirzhi-news

6.II
Rayan: Marokański chłopiec uwięziony w studni przez cztery dni zmarł

Rodzice chłopca opuszczają miejsce po tym jak ciało ich syna zostało
zabrane przez karetkę

Pięcioletni chłopiec, który był przez cztery dni uwięziony w studni zmarł,
pomimo wysiłków aby go uratować
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Dwór królewski wydał oświadczenie o jego śmierci po tym jak jego ciało
wyciągnięto ze studni. chłopiec wpadł do 32 metrowej studni. Ratownicy
obawiali się obsunięcia się ziemi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-60275177

W wyniku cyberataków Korei Północnej doszło do kradzieży milinów dolarów z
kryptowalut co umożliwiło realizację programu poświęconemu ulepszaniu
pocisków balistycznych - podaje raport ONZ
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-60281129

Lata Mangeshkar: Indie żegnają ukochaną piosenkarkę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-60094193

Kryzys na Ukrainie: E. Macron uważa, że zawarcie porozumienia aby uniknąć
wojny jest w zasięgu ręki
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60281863

5.II
Rayan: Marokańscy ratownicy coraz bliżej chłopca, który utknął w studni

POLSKI PORTAL 1-2 luty 2022

48

nr 2 (107)

Ratownicy wykopali ogromny dół obok studni

Ratownicy desperacko próbują dostać się do pięcioletniego chłopca, który
wpadł do głębokiej studni w Maroko

Pracowali przez noc aby dostać się w pobliżu chłopca, Ryana - jak określiły
jego imię lokalne media, który wpadł do głębokiej na 32 metry studni cztery
dni temu. Ratownicy poinformowali. że znajdują sie metr od chłopca
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Ratownicy kopali dół aby uwolnić chłopca

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-60244091

Były wiceprezydent Mike Pence odrzucił żądania wysunięte ze strony Donalda
Trumpa, że mógł on powstrzymać Joe Bidena przed zwycięstwem
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60266121
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Cyklon Batsirai: Całe wioski zmiecione z powierzchni na Madagaskarze
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-60264389

4. II
Chiny przyłączają się do Rosji w sprzeciwie przeciwko rozszerzaniu NATO

Spotkanie pomiędzy Vladimirem Putinem i Xi Jinpingiem było pierwszym
spotkaniem twarzą w twarz od 2019 roku

Moskwa i Pekin wydały oświadczenie potwierdzające uzgodnienia w czasie
wizyty W. Putina podczas Zimowych Igrzysk. W Putin uważa, że ZAchód
wykorzystuje sojusz NATO, aby podkopać znaczenie Rosji
źródło:

BBC

https://www.bbc.com/news/world-asia-60257080
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Niemcy i UE potępiły decyzję Rosji o zamknięciu moskiewskiego biura Deutshe
Welle
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60257581

Covid: RPA wyprodukuje swoją własną wersję szczepionki Moderna
źródło:

BBC

https://www.bbc.com/news/health-60258088

3. II
Napięcie związane z Ukrainą: Rosja potępia zwiększenie liczby żołnierzy
amerykańskich w Europie
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Miejsca gdzie zostały rozmieszczone wojska rosyjskie

ROSJA potępia decyzję USA aby wysłać dodatkowych żołnierzy do Europy aby
wspierać swoich sprzymierzeńców przy ciągłej obawie, że Rosja dokona
inwazji na Ukrainę

Moskwa poinformowała, że był to „destrukcyjny" krok, który zwiększył
napięcie i zmniejszył szansę na polityczne rozwiązanie sporu.
Pentagon poinformował, że do Polski i Niemiec zostanie wysłanych 2000
żołnierzy z Północnej Karoliny A kolejnych 1000, którzy już są w Niemczech
pojedzie do Rumunii.
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60238869

Rotterdam rozmontuje most, aby mógł pod nim przepłynąć super jacht J.
Bezosa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60241145

Podrobiona kokaina zabiła 20 osób w Buenos Aires
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-60235154

Nowak Djokovic dziękuję za wsparcie prezydentowi Serbii w kwestii
wątpliwości odnośnie testów na Covid
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60242504

2. II
Konwój wolności: Blokada przy przejściu granicznym Albercie „bezprawna"
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Rośnie napięcie w jednym z najbardziej ruchliwych portów wjazdowych w
związku z blokadą pojazdów, które wstrzymały ruch oraz wplynelo na uslugi

Demonstracja jest powiązana z krajowymi protestami „Konwój wolności" w
Kanadzie w związku z nowymi restrykcjami założonymi na kierowców
ciężarówek, który nie przyjęli szczepionek
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60218354

Ukraińcy cywile trenują podczas wzrastającej obawy o wybuch wojny
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60220422

Whoopie Goldberg zawieszona przez ABC na dwa tygodnie w związku z uwagami
na temat Holocaustu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60225196
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1. II
Krwawa bitwa, która wywołała wojnę domowa w Mjanmie

W Mjanmie dochodzi do coraz większej liczby starć pomiędzy wojskiem a
zorganizowanymi ugrupowaniami uzbrojonych cywilów. Wielu z tych co walczą z
armią są młodymi ludźmi, którzy ryzykują życiem odkąd junta przejęła władze
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-60144957

Dania znosi wszystkie ograniczenia covidowe
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60215200
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Napięcie Rosja-Ukraina: starcie mocarstw podczas sesji Rady Bezpieczeństwa
ONZ
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60203208

Polityka Izraela przeciwko Palestyńczykom równa się apartheidowi uważa
Amnesty International
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-60197918
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