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TURCA: Istambuł; W wyniku ataku na lotnisko zginęło 44 osoby
22 czerwiec (środa) – 30 czerwiec (wtorek) 2016

30.VI
Napastnicy, którzy zaatakowali lotnisku w Istambule w wyniku czego zginęło
44 osoby i 240 zostało rannych pochodzili z byłych republik radzieckich
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36670576

Izraelska dziewczynka została zasztyletowana przez Palestyńczyka
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36671991

IRAN: Dyrektor wykonawczy czterech banków publicznych został zwolniony po
tyk jak skrytykowano go za wysokość pensji, informują agencje
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36676756
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Pierwsza debata Parlamentu Europejskiego w sprawie głosowania w Wielkiej
Brytanii za wystąpieniem z UE była pełna gorzkich słów
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36648664

Z ostatniej chwili: Turcja Istambuł; Na lotnisku Ataturk doszło do
eksplozji i słychać wystrzały
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36658187

Wojskowe siły amerykańskie nie były w stanie uratować czterech Amerykanów,
którzy zginęli w atakach na zespół budynków w libijskim Benghazi - czytamy
w raporcie Kongresu amerykańskiego
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36655420

Władze amerykańskie są zainteresowane szczegółami danych osób (w mediach
społecznościowych), które starają się o wizę
(ź)
http://www.bbc.com/news/technology-36650857

W Tanzanii naukowcy odkryli duże pokłady helu
(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-36651048
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27.VI
Przywódcy UE odrzucają nieformalne rozmowy z Wielką Brytanią
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36644211
http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/36634702/article-50-the-simplestexplanation-youll-find

W związku z zagłosowaniem w sprawie wyjścia z UE, funt stracił na wartości,
akcje linii lotniczych i inne zanotowały spadki
(ź)
http://www.bbc.com/news/business-36636853

Katastrofa EgyptAir: prokuratorzy w Paryżu wszczęli śledztwo w sprawie
wypadku
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36644422

26.VI
Nicola Sturgeon informuje, że posłowie z Holyrood mogą zawetować Brexit
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-36633244
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W Hiszpanii trwają wybory po tym jak cztery główne partie nie były w stanie
przełamać politycznego impasu od grudnia, który trwa od wyborów
powszechnych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36632276

Siły irackie zajęły „ostatnie bastiony Państwa Islamskiego w Faludży"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36633140

25.VI
Wielka Brytania: Petycja w sprawie ponownego referendum podpisana przez
ponad 2 miliony osób
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36629324

Brexit: Kanclerz Niemiec Angela Merkel przeciwna „nieodpowiednim" rozmowom
w sprawie opuszczenie UE przez Wielką Brytanię
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36630326

USA: Powodzie w zachodniej Virginii: uratowano setki ludzi, 23 osoby
zginęły
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36630235

Somalia: Krwawy atak ugrupowanie al-Shabab na hotel w Mogadiszu
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-africa-36629678

24.VI
W wyniku referendum Zjednoczone Królestwo występuje z UE a premier D.
Cameron poddaje się do dymisji
(ź)
http://www.bbc.com/news/live/uk-politics-36570120

Referendum w sprawie Brexit: Wielka Brytania musi niezwłocznie opuścić UE
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36618317

Brexit: Nicola Sturgeon - pierwsza minister Szkocji - jest duże
prawdopodobieństwo, ze odbędzie się drugie referendum w sprawie
niezależności Szkocji
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36618317

Zmiany w indeksach giełdowych po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE
(ź)
http://www.bbc.com/news/business-36626085

22.VI
Referendum w sprawie UE: ostatnia walko o głosy w ostatnim dniu kampanii
(ź)
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http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36594834

Uwięziona pielęgniarka niemiecka podejrzana o popełnienie kilkudziesięciu
morderstw
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-36596275

Kolumbia i bojownicy Farc uzgodnili zawarcie rozejmu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36601696

USA: Demokraci za głosowaniem w sprawie kontroli nad posiadaniem broni

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36598736

15 czerwiec (środa) – 21 czerwiec (wtorek) 2016

21.VI
Jo Cox "umarła za swoje poglądy" powiedział BBC wdowiec po niej
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-36590824

Były przywódca bojowników w Kongo Jean-Pierre Bemba został skazany na 18
lat więzienia
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-36586010
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Konflikt w Libii: Co najmniej 25 osób zginęło na skutek wybuchu magazynu
broni
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-36592509

USA: Niedźwiadek Snowy został zabity w pobliżu Parku Narodowego Grand Teton
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36589545

20.VI
Parlamentarzyści uczili śmierć Jo Cox, która została zamordowana w swoim
okręgu w West Yorkshire w czwartek
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-36572968

USA: zabójca z Orlando, którego ofiarami zostało 49 osób w klubie gejowskim
określił siebie jako bojownika islamskiego podczas rozmowy z policją
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36578321

BAHRAIN: jeden z głównych przywódców Shia Isa Qassim został oskarżony o
„przyjęcie teokracji"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36578000

19.VI
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Rzym wybierze pierwszą kobietę w wyborach lokalnych?
Virginia Raggi z opozycyjnego ruchu Five Star (Pięć Gwiazd) jest
postrzegana jako faworytka wobec Roberto Giachetti z centrolewicowej
Democratic Party (PD).
Jej zwycięstwo być może będzie policzkiem dla premiera Matteo Renzi.
Jego Democratic Party również traci we włoskiej stolicy finansów Mediolanie oraz toczy ciężkie boje w Turynie i Bolonii.
V. Raggi 37 l. , prawnik z wykształcenia zdobyła 35% głosów w pierwsze
rundzie wyborów dwa tygodnie temu, natomiast jej kontrkandydat R. Giachetti
uzyskał 24% głosów.
Zdaniem korespondentów zwycięstwo w Rzymie da antyglobalnemu ruchowi Five
Star pole do wyborów parlamentarnych w 2018 roku.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36569410

Trwają uroczystości upamiętniające zamordowaną w czwartek parlamentarzystkę
Jo Cox
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-england-36569937

Brytyjski kanclerz skarbu George Osborne: "Wyjście z UE to droga do
niepewnego świata"
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36569338

Sprzedawca książek w Hong Kongu - Lam Wing Kee, l.61 menadżer dobrze znanej
księgarni, która sprzedawała tytuły krytyczne wobec Chin, poinformował, że
przbywając w więzieniu kilkakrotnie rozważał odebranie sobie życia
Lam Wing Kee, który został uwolniony w miniony wtorek był właścicielem
Causeway Bay Bookstore zanim została kupiona przez Gui Minhai.
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-asia-china-36569710

17.VI
Były niemiecki strażnik w Oświęcimiu 94-letni Reinhold Hanning został
skazany na pięć lat więzienia
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36560416

Konflikt wywołany przez Państwo Islamskie: Siły irackie przejęły ratusz w
Faludży
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36557092

Doping: Rosyjscy lekkoatleci zostali wykluczeni z zawodów w tym z olimpiady
w Rio
(ź)
http://www.bbc.com/sport/athletics/36562570

15.VI
Francuski ambasador został wezwany do ministra spraw zagranicznych Rosji w
związku z ostrą krytyką polityki dotyczącej odbywających się mistrzostwa w
piłce nożnej Euro 2016
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36537313

POLSKI PORTAL 1-30 czerwiec 2016

10

nr 6 (39)

Technik komputerowy z firmy Mossack Fonseca został aresztowany z związku
podejrzeniem usunięcia dużej ilości danych
W kwietniu wyciekły tysiące dokumentów ujawniających systematyczne unikanie
opodatkowania.
Mossack Fonsenca informuje, że nie złamała prawa i nie zniszczyła żadnych
dokumentów oraz, że wszystko odbywało się w sposób legalny.
11 milionów dokumentów będących w posiadaniu firmy Mossack Fonsenca
znajdującej się w Panamie zostało przekazanych gazecie Sueddeutsche
Zeitung, która podzieliła się nimi z Międzynarodowym Konsorcjum
Dziennikarzy Śledczych ( International Consortium of Investigative
Journalists). BBC Panorama oraz brytyjski Guardian znalazły się wśród 107
organizacji medialnych w 76 krajach, które dokonały analizy dokumentów.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36541252

Podczas ogłaszania wyroku oskarżony Oscar Pistorius zdjął swoje protezy i
bez nich poruszał się po sali sądowej
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-36537518

NIEMCY: W wyniku zawalenia się mostu w północnej Bawarii zginął jeden
robotnik i poważnie zostało zranionych sześciu innych, informuje policja
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36543261

8 czerwiec (środa) – 14 czerwiec (wtorek) 2016

14.VI
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Mężczyzna obwieszczając wierność tzw. Państwu Islamskiemu pchnął
śmiertelnie nożem dowódcę francuskiej policji a następnie został
zastrzelony kiedy policja szturmowała dom
Atakujący wziął za zakładników partnerkę oficera policji i ich syna w domu
Magnanville w pobliżu Paryża.
Partnerka został zabita, ale syna udało się uratować.
Francuska prokuratura wszczęła śledztwo podaje agencja AFP.
Państwo Islamskie potwierdziło, że jeden z ich "bojowników" przeprowadził
atak.
Jeśli to zostanie potwierdzone będzie to pierwszy atak we Francji od
ogłoszenia stanu wyjątkowego wl listopadzie w 2015 roku od ataków, w
których zginęło 130 osób w Paryżu.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36524094
http://www.dw.com/de/franz%C3%B6sische-spezialeinheiten-erschie%C3%9Fenmutma%C3%9Flichen-polizistenm%C3%B6rder/a-19327831

Prezydent Filipin potępił „brutalne i bezsensowne morderstwo" Kanadyjczyka
przez bojowników ugrupowania Abu Sayyaf
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-36517524

Złe żywienie jest coraz bardziej powszechne na świecie, towarzyszy mu
otyłość oraz głód sugerują - nowe badania
(ź)
http://www.bbc.com/news/health-36518770

Homoseksualizm i islam - pięć rzeczy, które należy wiedzieć
(ź)
http://www.corriere.it/esteri/16_giugno_13/omosessualita-islam-quattrocose-sapere-ed378fae-3138-11e6-a677-1493abad1a34.shtml
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13.VI
Euro 2016: 150 rosyjskich chuliganów odpowiedzialnych za przemoc w Marsylii
kiedy Rosja zagrała z Anglią, informuje prokuratura francuska
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-36515213

USA: Strzelanina w Orlando; Nie ma wyraźnego dowodu wskazującego na
powiązania z Państwem Islamskim
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36521761

Microsoft kupi LinkedIn za 26 miliardów dolarów
(ź)
http://www.bbc.com/news/business-36519766

12.VI
Euro 2016: UEFA zagroziła dyskwalifikacją Anglii i Rosji z rozgrywek jeżeli
ponownie dojdzie do eskalacji przemocy przez kibiców obu drużyn piłkarskich
UEFA rozpoczęła procedurę dyscyplinarną przeciwko Rosji ale nie wobec
Anglii - po tym jak doszło do "całkowicie nieakceptowalnych" zdarzeń
podczas meczu Anglia Rosja.
Rosyjskim kibicom zarzuca się ataki tłumu, zachowanie rasistowskie oraz
odpalanie fajerwerków.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36510550
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USA: Orlando; W wyniku strzelaniny w klubie dla gejów zginęło 50 osób
poinformował burmistrz miasta Buddy Dyer
Napastnik zidentyfikowany jako Omar Mateen został zastrzelony po wzięciu
zakładników w klubie Pulse.
Atak jest najtragiczniejszym masowym zabójstwem w ostatnich latach w
stanach Zjednoczonych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36512308

Prawdopodobne opublikowanie tajnych części raportu z 2002 w sprawie ataków
z 9 września oczyści Arabię Saudyjską z jakiejkolwiek odpowiedzialności
poinformował szef CIA John Brennan
Utajnienie 28 stron z raportu wywołały spekulacje na temat tego czy Arabia
Saudyjska nie wspierała napastników. Kraj zaprzecza, że w jakikolwiek
sposób był uwikłany w zamach.
Piętnastu spośród 19 porywaczy miało obywatelstwo saudyjskie.
W maju Senat USA przyjął ustawę pozwalającą pozwać obywatelom amerykańskim
Arabię Saudyjska w związku z atakami, w których zginęło prawie 3000 ludzi.
Teraz ustawę ma rozpatrzyć Izba Reprezentantów.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36512049

CHINY; Szanghaj: mężczyzna odpalił ręcznie wykonany ładunek wybuchowy na
międzynarodowym lotnisku, którego eksplozja zraniła jego oraz cztery inne
osoby, informują władze
Napastnik rzucił butlę zawierającą materiały wybuchowe w pobliżu drugiego
terminalu odpraw. Następnie wyjął nóż i wbił go sobie w szyję,
poinformowano.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-36511028

11.VI
Kobieta z Dani została zatrzymana w Katarze w związku z podejrzeniem
o cudzołóstwo po tym jak zgłosiła policji, że została zgwałcona
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36508590

Włoskie czasopismo Il Giornale zostało potępione i znalazło się w ogniu
krytyki w związku ze sprzedażą kopii Mein Kampf Adolfa Hitlera, jako
dodatku
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36508591

Co najmniej 12 osób zostało rannych na skutek zamachu samobójczego na
przedmieściach Damaszku, w którym znajduje się najświętsza świątynia Shia.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36506192

10.VI
Wybory prezydenckie w Peru: Keiko Fujimori przyznaje się do porażki
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36505027

Petra:Jordania; Odnaleziono wielki monument
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36498234

Pogrzeb Muhammada Ali: Tysiące na trasie konduktu żałobnego
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36496473

8.VI
IZRAEL: strzelanina w Tel Aviwie - trzy osoby zginęły
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36483660
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Skrajnie prawicowa Partia Wolności contra wybory prezydenckie w Austrii
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36478264

PAKISTAN: Policja w Lahore aresztowała kobietę podejrzaną o zabójstwo córki
za ślub z osobą, której nie zaakceptowała rodzina
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-36479386

1 czerwiec (środa) – 7 czerwiec (wtorek) 2016

7.VI
TURCJA: W wyniku ataku samochodu pułapki na autobus policyjny w Stambule
zginęło siedmiu oficerów i cztery osoby cywilne
To czwarty atak na największe miasto w Turcji w tym roku.
Do ataku nie przyznało się żadne ugrupowanie ale prezydent Recep Tayyip
Erdogan wskazał, że mogą być w to zaangażowani bojownicy kurdyjscy.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36466744
http://www.dw.com/de/elf-tote-bei-anschlag-auf-polizeibus-in-istanbul/a19310995

Były francuski gracz giełdowy Jerome Kerviel, którego nieutoryzowane
transakcje utracił jego bank (4,9 miliardów euro) wygrał w sadzie sprawę o
nieprawne zwolnienie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36472099
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Była lekarz Eva Carneiro klubu piłkarskiego Chelsea złozyła pozew przeciwko
byłemu menedżerowi Jose Mourinho
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-england-36472713

Meryl Streep, l. 66 jak kameleon doskonale imituje Donalda Trumpa
(ź)
http://www.corriere.it/foto-gallery/cultura/15_giugno_24/meryl-streepcamaleontica-66-anni-e6fd9f14-1a7f-11e5-9695-9d78fe24c748.shtml

6.VI
Francuz zatrzymany w ubiegłym miesiącu z dużą ilością broni planował
zmasowany atak podczas mistrzostw w piłce nożnej Euro 2016, które
rozpoczynają się w piątek - poinformowały służby Ukrainy
Mężczyzna zidentyfikowany przez francuskie media jako Gregoire Moutaux l.
25 został aresztowany na granicy ukraińsko polskiej.
Szef służb poiformował, że mężczyzna planował przeprowadzenie 15 ataków.
Był uzbrojony w karabiny detonatory oraz 125 kg TNT.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36460569
http://www.corriere.it/esteri/16_giugno_06/voleva-compiere-attentati-euro2016-arrestato-francese-ucraina-23bc5ae0-2bcc-11e6-9053-0e7395a81fb7.shtml

Prezydent Niemiec Joachim Gauck nie będzie starał się o reelekcję
(ź)
http://www.dw.com/de/merkel-will-gauck-nachfolger-partei%C3%BCbergreifendsuchen/a-19310267
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USA: Matka trzyletniego chłopca, który wpdał na wybieg goryli w zoo w
Cincinnati nie będzie miała postawionych zarzutów
Chłopiec wspiął się na ogrodzenie po czy wpadł do wybiegu goryli po czym
był ciągnięty przez goryla Harambe.
Personel zoo zastrzelili goryla co wywołało zarzuty, że matka chłopca
powinna być pociągnięta do odpowiedzialności
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36465218

Konflikt w Syrii: „Śmiertelny atak powietrzny" na targowisko w mieście
znajdującym się w rękach Państwa Islamskiego
Co najmniej 17 osób cywilnych zginęło w wyniku ostrzału. Syryjskie
Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało, że wśród zabitych osób było 8
dzieci.
Zdaniem Obserwatorium atak przeprowadziły syryjskie samoloty rządowe wraz z
rosyjskimi.
W piątek w wyniku innego ataku w Boulil znajdującym się w rekach PI zginęło
15 osób cywilnych.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36458962

5.VI
Były premier Wielkiej Brytanii John Major skrytykował kampanię, która
prowadzi do wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE
Powiedział Andrew Marr, ze „jest rozgniewany sposobem w jaki oszukuje się
Brytyjczykóa" przez konserwatywnego Borsis Johnsona i jego ruch Vote Leave
(Głosuję za wystąpieniem).
Przekonywał, że B. Johnson powinien przestać opowiadać nieprawdziwych
informacji na temat emigrantów i NHS (National Health system - Słuzby
zdrowia), o których wie, ze są nieprawdziwe.
Jego zdaniem Wielką Brytanie "czeka chaos" jesli Brytyjczycy zdecydują siw
wystąpić z UE 23 czerwca 2016 roku i jego zdaniem kraj straci ogromna ilosc
środków, które są generowane na skutek handlu z Europą kontynentalną.
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36454732
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Referendum w Szwajcarii sugeruje, że głosujący odrzucili projekt
wprowadzania gwarantowanego podstawowego dochodu dla wszystkich
Około 78% było przeciwnych - sugeruje telewizja szwajcarska.
Projekt dotyczy osób dorosłych, które miałyby dostawać miesięczną wypłatę
niezależnie od tego czy pracują czy nie.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36454060
http://www.dw.com/de/schweizer-lehnen-grundeinkommen-mit-gro%C3%9Fermehrheit-ab/a-19307683
http://www.corriere.it/esteri/16_giugno_04/svizzera-voto-reddito-baseoltre-2000-euro-tutti-cittadini-976b007a-2a2f-11e6-9c68-4645b6fa27fd.shtml

Ataki rekinów w Australii: Nowe przypadki w pobliżu Perth
60-cie letnia kobieta, która nurkowała umarła najprawdopodobniej na skutek
ataku rekina - to drugi taki przypadek na za zachodnim wybrzeże w ciagu
sześciu dni.
Wcześniej 29-letni surfer zginął po ataku rekina na południe od Perth.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-australia-36454947

Muhammad Ali miał ciężkie chwile rok przed swoja śmiercią
Trzykrotny mistrz wagi ciężkiej, który od 32 lat chorował na chorobę
Parkinsona zmarł w wieku 74 lat na skutek „szoku septycznego oraz
towarzyszących mu nietypowych powikłań" poinformowała jago rodzina
(ź)
http://www.bbc.com/sport/boxing/36454654
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36453779
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4.VI
Powodzie w Paryżu: Poziom Sekwany zaczyna opadać
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36451009

Muhammad Ali: Świat składa hołd legendzie boksu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36453231

Papież przyjął zasadę dotyczącą usuwania biskupów ze stanowiska, którzy
zostaną oskarżenie o molestowanie dzieci - czytamy w dekrecie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36451954

3.VI
Powodzie w Paryżu: Sekwana ma najwyższy poziom od 30 lat
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36446635

JAPONIA: Zaginiony chłopie znaleziony żywo w Hokkaido
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-36441612

Kryzys związany z emigrantami: uratowano kilkaset osób w poblizu Krety
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36443326
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USA: Liczba nowych miejsc pracy najniższa od pięciu lat
(ź)
http://www.bbc.com/news/business-36444516

2.VI
Angela Merkel przekonuje, Wielką Brytanię do pozostania w UE
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36436726

Niemiecki parlament przyjął ustawę dotyczącą ludobójstwa Armeńczyków
wywołując gniew Turcji
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36433114

Jezioro w Nepalu: rozpoczęto osuszanie wód w pobliżu Everestu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-36434040

Śmierć Prince'a: Piosenkarz umarł z powodu przedawkowania opioidów
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36436767

1.VI
Rozbicie samolotu EgyptAir: odnaleziono czarną skrzynkę
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(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36427053

Holenderski premier ostrzega przed Brexitem
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36419815

Tunel Gotthard: i najgłębiej położony tunel kolejowy
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36423250

Peter Taylor: Duchy zamachu w Birminngham muszą spocząć w pokoju
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-36427791
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