
 

"Rosja broni świat przed 'szatańskim nowym
porządkiem'". Portal śledczy dotarł do
poradnika rosyjskiego o�cera

STRONA GŁÓWNA ŚWIAT/
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W o�cjalnym poradniku rosyjskiego o�cera znalazło się stwierdzenie, że „rosyjska armia

jest ostatnim bastionem przeciwko szatańskiemu nowemu porządkowi światowemu” –

podał na Twitterze szef portalu śledczego Bellingcat Christo Grozew.

Grozew opublikował zdjęcia takiego dokumentu, przechwyconego przez ukraiński wywiad

wojskowy. Jego zdaniem wygląda on na autentyczny.

kgr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, gra�ki, �lmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być

wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza

przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
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