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W numerze: 

24    Tesla zaprezentowała nowe model samochodu elektrycznego 

23    Palmyra: „Masowy grób" w odbitym mieście 

23    Kilkadziesiąt osób zabitych w starciach W Nagorno-Karabakh    

22    Wojna w Syrii: "Państwo Islamskie" traci: al-Qaryatain    

22    Grecja rozpoczyna deportacje do Turcji   

21    Witamina D „leczy uszkodzone serce" 

21    Premier Islandii poddaje się do dymisji 

19    INDIE: W wyniku pożaru w świątyni Kerala zginęło 100 osób    

17    Wirus Zika "gorszy niż myślano"     

16    Republika Czech zmienia nazwę państwa na „Czechia"    

14    Papież Franciszek: spotkanie z B. Sandersen  

13    Trzęsienie ziemi w Ekwadorze - zginęło 235 osób 

10    Królowa angielska świętuje 90-te urodziny 

10    W wieku 57 lat zmarł Prince 

9     Podpisano porozumienie klimatyczne w Paryżu 
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8     Solar Impuls: ląduje w Kalifornii  

6     Zyski Appple spadły po raz pierwszy od 2003 roku 

3     Ad vocem: listu byłych prezydentów RP 

 

 

 

29 kwiecień (piątek) – 30 kwiecień (czwartek) 2016 

30.IV 

Iraccy protestujący Shia atakują parlament 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36176910 

 

 

NIEMCY: Konferencja AfD: setki protestujących zatrzymani 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36176901 

 

 

Wybory w Iranie: Zwolennicy twardej polityki tracą poparcie na rzecz 

zwolenników Rouhani 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36178276 

 

 

SOMALIA: w wyniku zawalenia meczetu zginęło 15 osób 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-36178414 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36176910
http://www.bbc.com/news/world-europe-36176901
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36178276
http://www.bbc.com/news/world-africa-36178414
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Kryzys związany z emigrantami: w pobliżu Libii zatonęła łódź 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36178582 

 

 

Kryzys w sprawie słoni: Kenia spaliła skład kości słoniowej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-36176756 

 

Wybory w USA 2016: Były marszałek parlamentu J. Boehner określił Teda Cruza 

jako „Lucyfera" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36163188 

 

29.IV 

Ad vocem: listu byłych prezydentów RP 

   Byli prezydenci: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław 

Komorowski napisali list, pod którym podpisało się jeszcze 7 osób, byłych 

premierów i ministrów. List niby skierowany był do społeczeństwa polskiego, 

a dotyczył stanu demokracji - ,,przywróćmy demokratyczne państwo prawa”. 

W związku z tym w mediach nie milkną liczne komentarze, a także wypowiadają 

się w miejscach publicznych i różnych spotkaniach Polacy na powyższy temat. 

Większość opinii jest  niepochlebna , ośmieszająca i kompromitująca autorów 

listu. 

Sprawując funkcję głowy państwa, Panowie ci popełniali różne błędy. Na 

pewno nie zasługują na miano ,,męża stanu”. 

   A jak na tenże list zareagowało społeczeństwo?  Polski Portal 

przeprowadził anonimowy sondaż uliczny wśród mieszkańców większego 

polskiego miasta. Postawione zostały następujące pytania : Co sądzisz o 

liście byłych prezydentów? Czy w Polsce jest zagrożona demokracja ? Gdyby 

wybory parlamentarne odbyły się za tydzień, na którą opcję polityczną 

oddałbyś głos? 

Pytane były osoby dorosłe obojga płci w wieku około 18 – 80 lat. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36178582
http://www.bbc.com/news/world-africa-36176756
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36163188
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Rozmówcy śmiało i zdecydowanie udzielali odpowiedzi, niektórzy szeroko 

komentowali. 

   Na kilkadziesiąt odpowiedzi odnośnie listu prezydentów odnośnie listu 

prezydentów większość wyraziła oburzenie, że powinni się wstydzić z takiego 

zachowania, żaden z nich niczym się nie wyróżnił, a raczej się 

kompromitowali w oczach społeczeństwa. Kilku rozmówców w wieku średnim i 

starszym wyraziło się, że list był z góry przygotowany z czyjejś 

inspiracji, po to aby podburzyć Polaków do wystąpień przeciwko rządzącym, 

by ci wychodzili na ulice i protestowali. Takie działanie świadczy o 

powrocie do poprzednich układów, które przez wiele lat niszczyły godność i 

egzystencję Polaków. 

Kilka osób nie wiedziało o liście, o którym mowa. 

 Rozmówcy w wieku młodzieńczym oraz osoby płci żeńskiej średniego oraz 

starszego wieku, mało lub w ogóle nie interesują się polityką, która jest 

brudna i fałszywa. 

Na pytanie czy w Polsce jest zagrożona demokracja? – większość 

odpowiedziała, że nie jest. 

Kilkoro rozmówców wyraziło pogląd, że demokracja jest zagrożona z powodu 

kłótni z Trybunałem Konstytucyjnym. A tak naprawdę, to nie rozumieją do 

dziś o co dokładnie chodzi. 

Na pytanie oddania głosu, gdyby wybory odbyły się za tydzień – większość 

oddałaby głos na PIS, gdyż dobrze czyni. Trzy osoby zagłosowałyby na partię 

Nowoczesna, jedna osoba na partię Korwin. Kilku rozmówców nie głosowałoby, 

gdyż żadna opcja polityczna nie spełnia ich oczekiwań. 

   Z sondażu wynika, że list prezydentów przyniósł odwrotny skutek w 

społeczeństwie, a Polacy nie są tak głupi, aby nimi manipulowano. 

   Jeszcze jeden wątek o treściach politycznych, który zasługuje na uwagę. 

Chodzi o publiczne wypowiedzi niektórych polityków, a pachną one grozą. 

Lech Wałęsa - ,,Polsce grozi wojna domowa, a ja stanę na czele boju”. Były 

premier Kazi mierz Marcinkiewicz - ,,w Polsce poleje się krew”. Nienawiść 

to najbardziej negatywa emocja, która występuje wśród polityków. Takie 

listy, czy wypowiedzi nienawiść pogłębiają i w dalszej perspektywie mogą 

doprowadzić do tragedii narodowej. Czy wreszcie Polacy się opamiętają? 

(jb) 

 

 

22 kwiecień (piątek) – 28 kwiecień (czwartek) 2016 
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28.IV 

Konflikt w Syrii: Aleppo jest w „katastrofalnym stanie" informuje ONZ 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36162701 

 

 

Atak w San Bernardino: Policja aresztowała krewnych napastnika 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36165678 

 

 

 

Szpital w Kunduz: 16 żołnierzy amerykańskich zostało "ukaranych w związku z 

atakiem w Afganistanie" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36164595 

 

 

27.IV 

Kryzys związany z emigrantami: Austria wprowadza kontrowersyjne prawo 

związane z udzielaniem azylu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36152927 

 

 

W. Putin ostro krytykuje pracowników odpowiedzialnych za opóźnienie w 

starcie rakiety 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36151996 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36162701
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36165678
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36164595
http://www.bbc.com/news/world-europe-36152927
http://www.bbc.com/news/world-europe-36151996
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Wybory w USA 2016: D. Trump ujawnia szczegóły planu „Po pierwsze Ameryka" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36152947 

 

 

 

Dennis Hastert, były marszałek parlamentu skazany na 15 lat więzienia 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36155261 

 

26.IV 

Państwo Islamskie mogło stracić aż 800 milionów dolarów „na skutek ataków 

powietrznych" państwa koalicji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36145301 

 

 

 

Zyski Appple spadły po raz pierwszy od 2003 roku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-36146336 

 

 

Wybory w USA 2016: D. Trump i H. Clinton jadą na północny - wschód 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36135579 

 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36152947
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36155261
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36145301
http://www.bbc.com/news/business-36146336
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36135579
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25.IV 

John Ridsdel: Kanadyjski zakładnik został zabity na Filipinach 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-36132382 

 

 

 

Bangladesz wydawca LGBT został zamordowany 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-36128729 

 

 

 

Arabia Saudyjska planuje wprowadzić reformy ekonomiczne i zrezygnować z 

zależnych zysków 

 

pochodzących z produkcji ropy naftowej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36131391 

 

 

Maraton w Londynie 2016: Kapitan wojska David Seath umarł po upadku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-england-london-36129283 

 

24.IV 

Konflikt w Syrii: Barack Obama wyklucza użycie sił lądowych w Syrii 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36121135 

http://www.bbc.com/news/world-asia-36132382
http://www.bbc.com/news/world-asia-36128729
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36131391
http://www.bbc.com/news/uk-england-london-36129283
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36121135
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Wybory w Austrii: Kandydat skrajnej prawicy w pierwszej rundzie wyborów 

prezydenckich 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36124256 

 

 

Rezaul Karim Siddique: zamordowany profesor z Bangladeszu „nie był ateistą" 

informuje jego córka 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-36125115 

 

 

Solar Impuls: ląduje w Kalifornii po przekroczeniu Pacyfiku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-36122618 

 

 

23.IV 

Kryzys związany z emigrantami: A. Merkel oraz urzędnicy z UE odwiedzają 

obóz turecki 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36117950 

 

 

INDIE: Profesor uniwersytetu w Rajshani został zamordowany 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-36119151 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36124256
http://www.bbc.com/news/world-asia-36125115
http://www.bbc.com/news/science-environment-36122618
http://www.bbc.com/news/world-europe-36117950
http://www.bbc.com/news/world-asia-36119151
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Zainspiruj się: Ciekawe opowieści z linii startowej maratonu londyńskiego 

(ź) 

http://www.bbc.com/sport/get-inspired/35979036 

 

22.IV 

Barack Obama powiedział, że Brexit może zostawić Zjednoczone Królestwo "na 

końcu kolejki" jeśli chodzi o handel 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-36115138 

 

 

 

Kraje podpisały historyczne porozumienie w Paryżu związane z klimatem 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-36108194 

 

 

 

Śmierć Prince'a: oczekiwanie na wyniki autopsji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36115111 

 

 

 

Zwiększa się Odsetek samobójstw w USA szczególnie wśród osób o białym 

kolorze skóry 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36116166 

http://www.bbc.com/sport/get-inspired/35979036
http://www.bbc.com/news/uk-36115138
http://www.bbc.com/news/science-environment-36108194
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36115111
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36116166
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15 kwiecień (piątek) – 21 kwiecień (czwartek) 2016 

21.IV 

Prince, piosenkarz i supergwiazda umarł w Paisley Park w wieku 57 lat 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36106778 

 

 

Volkswagen osiągnął porozumienie w związku skandalem nadmiernej emisji 

spalin 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-36103903 

 

 

 

Rio de Janeiro w wyniku zawalania się drogi dla kolarzy zginęły dwie osoby 

 (ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36106308 

 

 

Królowa angielska świętuje 90-te urodziny 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-36093306 

 

20.IV 

Anders Behring Breivik, morderca z Norwegi wygrał w pozwie o pogwałcenie 

praw człowieka 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36106778
http://www.bbc.com/news/business-36103903
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36106308
http://www.bbc.com/news/uk-36093306
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http://www.bbc.com/news/world-europe-36094575 

 

 

Miasto z 248 miliardami dolarów pod ulicą 

(ź) 

http://www.bbc.com/capital/story/20160419-the-city-with-248-billion-

beneath-its-pavement 

 

 

Trzej urzędnicy z Nichigan oskarżeni 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36094881 

 

 

 

 

INDIE: „Zaatakowany" koń policjanta umarł 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-36093674 

 

 

 

Google oskarżone w związku z Androidem o „przestępstwo nadmiernej 

konkurencji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/technology-36092441 

 

19.IV 

Zdaniem szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera UE powinna mniej 

ingerować w życie jej mieszkańców 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36094575
http://www.bbc.com/capital/story/20160419-the-city-with-248-billion-beneath-its-pavement
http://www.bbc.com/capital/story/20160419-the-city-with-248-billion-beneath-its-pavement
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36094881
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-36093674
http://www.bbc.com/news/technology-36092441
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36087022 

 

 

 

Konflikt w Syrii: co najmniej 44 osoby zginęły i kilkadziesiąt zostało 

rannych po ataku powietrznym sił rządowych na targowiska w dwóch 

pozostających w rękach rebeliantów miastach w prowincji Idlib 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36084848 

 

 

 

Szwajcarska mistrzyni w snowboardzie Estelle Balet zginęła na skutek 

zejścia lawiny 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36085929 

 

18.IV 

Trzęsienie ziemi w Ekwadorze: Liczba ofiar wzrosła - akacja ratunkowa trwa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36070407 

 

Kryzys związany z emigrantami: istnieje obawa, że wiele ludzi zginęło po 

tym jak na Morzu Śródziemnym zatonęła łódź z osobami na pokładzie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-36071737 

 

 

Rakieta wystrzelona przez Państwo Islamskie zabiła dzieci w południowej 

Turcji 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36087022
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36084848
http://www.bbc.com/news/world-europe-36085929
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36070407
http://www.bbc.com/news/world-africa-36071737
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36077052 

 

 

Google wygrało walką dotyczącą praw autorskich książek 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/technology-36072243 

 

 

Co się naprawdę stało kiedy w Ziemię uderzyła asteroida, która przyniosła 

zagładę dinozaurom? 

(ź) 

http://www.bbc.com/earth/story/20160415-what-really-happened-when-the-dino-

killer-asteroid-struck 

 

17. IV 

Ataki w Brukseli: Na ulicach odbył sie wielotysięczny marsz przeciwko 

terrorowi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36067404 

 

 

Trzęsienie ziemi w Ekwadorze: Liczba zabitych sięgnęła 235 osób 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36067380 

 

 

Izba niższa parlamentu w Brazylii przygotowuje się czy zagłosować nad 

odwołaniem prezydent Dilmy Rousseff w związku z oskarżeniami o polityczne 

manipulacje 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36077052
http://www.bbc.com/news/technology-36072243
http://www.bbc.com/earth/story/20160415-what-really-happened-when-the-dino-killer-asteroid-struck
http://www.bbc.com/earth/story/20160415-what-really-happened-when-the-dino-killer-asteroid-struck
http://www.bbc.com/news/world-europe-36067404
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36067380
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http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36066810 

 

16. IV 

Kryzys związany z emigrantami: Papież wraca z Grecji z 12 emigrantami 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36063300 

 

Trzęsienie ziemi w Japonii: Ratownicy „walczą z czasem"  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-36061583 

 

 

Wiliam i Kate pozują przed Taj Mahal 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-36060563 

 

 

Papież Franciszek: spotkanie z B. Sandersen  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36061855 

 

15.IV 

Niemcy Turcja: kanclerz A. Merkel zezwoliła na śledztwo w sprawie obrażenia 

prezydenta R. T. Erdogana  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36055488 

 

 

Trzęsienie ziemi w Japonii: silne wstrząsy w Kumamoto 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36066810
http://www.bbc.com/news/world-europe-36063300
http://www.bbc.com/news/world-asia-36061583
http://www.bbc.com/news/uk-36060563
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36061855
http://www.bbc.com/news/world-europe-36055488
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-36059487 

 

 

Nauru w Australi: Starający się o azyl pozwani w związku z próbą 

popełnienia samobósjtwa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-australia-36057362 

 

Pionier w fotografowaniu Mali Malick Sidibe nie żyje 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-36055060 

 

 

Nieznana decyzja dzięki której udało ocalić się rakiet Apollo 13 

(ź) 

http://www.bbc.com/future/story/20160414-the-decision-that-saved-apollo-13 

 

 

8 kwiecień (piątek) – 14 kwiecień (czwartek) 2016 

14.IV 

Dżihadyści w Brukseli: schwytany rekruter Zerkani dostał dłuższy wyrok 

pozbawienia wolności 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36042877 

 

 

Handel kobietami w Niemczech: Masowy nalot policji na Berliński burdel 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-36059487
http://www.bbc.com/news/world-australia-36057362
http://www.bbc.com/news/world-africa-36055060
http://www.bbc.com/future/story/20160414-the-decision-that-saved-apollo-13
http://www.bbc.com/news/world-europe-36042877
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http://www.bbc.com/news/world-europe-36043834 

 

 

Republika Czech zmienia nazwę państwa na „Czechia" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36048186 

 

 

Nigeryjskie nagranie dziewczyny z Chibok „daje nam nadzieję" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-36048110 

 

 

Zburzenie budynku na Teneryfie: w wyniku eksplozji w Los Critianos 

zniszczeniu uległy apartamenty 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36048105 

 

13.IV 

Wielka Brytania: minister John Whittingdale zaprzecza doniesieniom o swoim 

związku z kobietą pracująca w agencji towarzyskiej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-36031743 

 

BRAZYLIA: Dilma Rousseff traci na rzecz koalicji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36032255 

 

 

Wybory w 2016 w USA; Paul Ryan wyklucza wzięcie udziału w wyścigu 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36043834
http://www.bbc.com/news/world-europe-36048186
http://www.bbc.com/news/world-africa-36048110
http://www.bbc.com/news/world-europe-36048105
http://www.bbc.com/news/uk-politics-36031743
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36032255
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36029685 

 

12.IV 

Chiny oburzone komentarzami krajów grupy G7 w sprawie problematycznych wysp 

na Morzu Południowochińskim 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-36021942 

 

 

 

Wirus Zika "gorszy niż myślano" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36020165 

 

 

BRAZYLIA: sześćdziesięciu pięcio osobowa komisja zagłosowała stosunkiem 38 

do 27 głosów za wszczęciem procedury impeachmentu wobec prezydent Dilma 

Rousseff 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36021230 

 

 

11.IV 

Wielka Brytania; Kanclerz skarbu George Osborne oraz przywódca Partii Pracy 

Jeremy Corbyn jako ostatni ujawnili szcegóły zwrotów podatkowych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-36010902 

 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36029685
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-36021942
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36020165
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36021230
http://www.bbc.com/news/uk-politics-36010902
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Bułgaria; na amatorskim nagraniu video widać jak członkowie samozwańczej 

milicji aresztują trzech emigrantów i wiążą im ręce 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36013852 

 

 

 

Chrześcijańska milicja, która walczy z bojownikami z PI 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-35998716 

 

 

 

Brazylia oczekuje na decyzję komisji kongresu - kluczowy element aby 

wszcząć procedurę impeachmentu wobec prezydent Dilmy Roussef 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36015952 

 

 

 

„Superbohater DNA" który chroni przed uszkodzeniami genetycznymi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-36015243 

 

10.IV 

Wielka Brytania: Premier James Cameron ujawni informację o zwrocie podatku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-36007718 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36013852
http://www.bbc.com/news/magazine-35998716
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36015952
http://www.bbc.com/news/health-36015243
http://www.bbc.com/news/uk-politics-36007718
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Ataki w Belgii: Mohamed Abrini był "człowiekiem w kapeluszu" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36005709 

 

 

Filipiny: 18 żołnierzy zginęło podczas walk z milicjantami Abu Sayyaf 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-36008645 

 

 

 

INDIE: W wyniku pożaru w świątyni Kerala zginęło 100 osób 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-36008741 

 

 

8.IV 

Ataki w Paryżu: kluczowy podejrzany Abrini został aresztowany w Brukseli 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36000407 

 

 

 

Wielka Brytnia: Partia Pracy informuje, że straciła zaufanie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-35994283 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36005709
http://www.bbc.com/news/world-asia-36008645
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-36008741
http://www.bbc.com/news/world-europe-36000407
http://www.bbc.com/news/uk-politics-35994283
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1 kwiecień (piątek) – 7 kwiecień (czwartek) 2016 

7.IV 

Ataki w Brukseli: Na wideo zarejestrowano podejrzanego zamachowca 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-3598975 

 

 

Wybory w USA 2016: pomiędzy Hilary Clinton a Bernie Sandersem dochodzi do 

napięć 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35990351 

 

 

Wideo przedstawiające napaść w chińskim hotelu wywołało gniew oraz debatę 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35984855 

 

6.IV 

Ataki w Brukseli: Jeden z zamachowców pracował w Europarlamencie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35979965 

 

 

Referendum w sprawie UE: Rząd opłaci ulotki informacyjne 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35980571 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-3598975
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35990351
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35984855
http://www.bbc.com/news/world-europe-35979965
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35980571


  POLSKI PORTAL  1-30  kwiecień  2016                                                                                                                                           nr 4  (37)                                                                                                                                                        
21 
 

 

 

ROSJA: Prezydent W.Putin tworzy Radę Narodową do walki z terroryzmem 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35975840 

 

 

5.IV 

Dokumenty z Panamy: Premier Islandii poddaje się do dymisji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35966412 

 

 

Międzynarodowy Trybunał odrzucił pozew w związku z zastępcą prezydenta 

Kenii Williama Ruto 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-35965760 

 

 

Kryzys związany z emigrantami: Grecja wstrzymała deportacje do Turcji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35967351 

 

 

Donald Trump „wyrwał by gotówkę z Meksyku" aby zapłacić za mur na granicy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35971035 

 

 

Witamina D „leczy uszkodzone serce" 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35975840
http://www.bbc.com/news/world-europe-35966412
http://www.bbc.com/news/world-africa-35965760
http://www.bbc.com/news/world-europe-35967351
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35971035
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-35959556 

 

 

 

4.IV 

Kryzys związany z emigrantami: Grecja rozpoczyna deportacje do Turcji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35956836 

 

 

 

Wojna w Syrii: "Państwo Islamskie" traci: al-Qaryatain 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35957942 

 

 

 

Donald Trump nalega, aby John Kasich wycofał się z rywalizacji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35962145 

 

 

Morderstwo Giulio Regeni: Włochy wzywają ambasadora do Egiptu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36001416 

 

 

http://www.bbc.com/news/health-35959556
http://www.bbc.com/news/world-europe-35956836
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35957942
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35962145
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36001416
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3.IV 

Kilkadziesiąt osób zabitych w starciach W Nagorno-Karabakh 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35949991 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35953916 

 

 

Antydoping: Kluby piłkarskie Arsenal, Chelsea i Leicester zaprzeczają, że 

ich zawodnicy stosowali niedozwolone środki  

(ź) 

http://www.bbc.com/sport/football/35953447 

 

 

 

USA: Amtrak Philadelphia: W wyniku wykolejenia pociągu zginęły dwie osoby 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35954116 

 

 

2.IV 

Kryzys związany z emigrantami: istnieje obawa, że nie ma przygotowanego 

planu dotyczącego odsyłania emigrantów z Grecji do Turcji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35949685 

 

 

 

 

Palmyra: „Masowy grób" w odbitym mieście 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35949991
http://www.bbc.com/news/world-europe-35953916
http://www.bbc.com/sport/football/35953447
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35954116
http://www.bbc.com/news/world-europe-35949685
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35950517 

 

 

 

Zarządzenie w świątyni hinduskiej: Protestujący nie wpuszczają kobiet do 

środka 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-35951475 

 

 

 

 

 

 

1.IV 

Ataki w Brukseli: Strajk Policjantów uniemożliwił ponowne otwarcie lotniska 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35938172 

 

 

 

Turcja „nielegalnie zawraca syryjskich uchodźców" - informuje Amnesty 

International 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35941947 

 

 

 

Tesla przedstawiła odsłonę Modelu 3 - najbardziej oczekiwanego samochodu 

elektrycznego w cenie jak najniższej jak dotąd 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35950517
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-35951475
http://www.bbc.com/news/world-europe-35938172
http://www.bbc.com/news/world-europe-35941947
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http://www.bbc.com/news/technology-35940302 

 

http://www.bbc.com/news/technology-35940302

