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W numerze: 

19    Bangladesz: Bandyci wzięli zakładników w stolicy kraju 

18    Wielka Brytania: marsz w proteście przeciwko Brexitowi  

18    Hillary Clinton przepytywana przez FBI w sprawie emaili 

17    Irak opłakuje ofiary zamachu w Bagdadzie 

17    Wybuch w Medynie     

16    Przywódca Torysów: Teres May na czele    

15    USA: Strzelanina w Dallas:  

14    Bernie Sanders udzielił wsparcia Hillary Clinton 

12    Turcja: Masowe aresztowani po próbie przewrotu     

12    Policjanci zastrzeleni w  Baton Rouge       

10    Bojownicy „sfilmowali egzekucję" w Aleppo    

9     Próba przewrotu w Turcji: Życie w stanie wyjątkowym 

8     Strzelanina w Monachium 

7     Eksplozja w Kabulu  

7     Rio 2016: Rosja nie została wykluczona 
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6     Rodzeństwo sklonowanej owcy Dolly jest zdrowe 

6     Nominacja Demokratów Hillary Clinton na prezydenta 

5     W Indonezji wykonano karę śmierci 

4     Nusra Front ogłasza odłączenie się od Al-Kajdy 

4     Wirus Zika: Przypadki zachorowań na Florydzie są  

2     Kryzys związany z brakiem żywności w Arabii s. 

2     Atak na kościół we Francji: Muzułmanie przybyli na mszę 

29 lipiec (piątek)  – 31 lipiec (czwartek) 2016 

31.VII 

Atak na kościół we Francji: Muzułmanie przybyli na mszę 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36936658 

 

 

Matka amerykańskiego żołnierza wyznającego islam kontratakuje w związku z 

milczeniem D. Trumpa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36936692 

 

 

 

Kryzys związany z brakiem żywności dotknął 10 000 Hindusów mieszkających w 

Arabii Saudyjskiej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36936666 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36936658
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36936692
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36936666
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Kevin Roberts został napomniany w związku z wypowiedziami na temat płci 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-36935362 

 

 

30.VII 

Atak na kościół we Francji: Przyjaciel Kermiche'a  został „zatrzymany przed 

atakiem" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36933232 

 

 

Konflikt w Syrii: „Rodziny opuszczają oblężone Aleppo” 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36932694 

 

 

 

Konflikt w Turcji: W wyniku starć na południowym wschodzie kraju zginęło 

kilkadziesiąt osób 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36932941 

 

 

29.VII 

Podejrzani w sprawie zamachów bombowych w Paryżu zostali przekazani z 

Austrii 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-36935362
http://www.bbc.com/news/world-europe-36933232
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36932694
http://www.bbc.com/news/world-europe-36932941
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http://www.bbc.com/news/world-europe-36928950 

 

Wirus Zika: Przypadki zachorowań na Florydzie są „najprawdopodobniej” 

przypadkami zakażeń w Stanach Zjednoczonych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36926425 

 

 

Próba zamachu w Turcji: Zdaniem prezydenta R. Erdogana amerykański generał 

stoi po stronie zamachowców 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36925723 

 

 

Były prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva oskarżony w sprawie 

skandalu związanego z Petrobrasem 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36929104 

 

 

22 lipiec (piątek)  – 28 lipiec (czwartek) 2016 

 

28.VII 

Hillary Clinton przygotowuje sie do najważniejszego wystąpienia 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/live/election-us-2016-35404043 

 

 

Syryjskie ugrupowanie Nusra Front ogłasza odłączenie się od Al-Kajdy 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36928950
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36926425
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36925723
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36929104
http://www.bbc.com/news/live/election-us-2016-35404043
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36916606 

 

 

Hinkley Point: Plany budowy pierwszej od 20 lat elektrowni atomowej w 

Wielkiej Brytanii napotkały na niespodziewane opóźnienie  po tym jak rząd 

zdecydował, że ostateczną decyzję podejmie w jesieni 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-36903904 

 

 

W Indonezji wykonano karę śmierci na czterech osobach oskarżonych o handel 

narkotykami 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-36920293 

 

27.VII 

Atak na kościół we Francji: Zabójcy uznali zwierzchność PI 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36910327 

 

John Hinckley, który próbował zamordować prezydenta USA Ronalda Reagana, 

zostanie zwolniony ze szpitala psychiatrycznego po 35 latach  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36907089 

 

 

Próba zamachu stanu w Turcji: Dziesiątki punktów medialnych zostało 

zamkniętych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36910556 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36916606
http://www.bbc.com/news/business-36903904
http://www.bbc.com/news/world-asia-36920293
http://www.bbc.com/news/world-europe-36910327
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36907089
http://www.bbc.com/news/world-europe-36910556
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26.VII 

Atak na kościół we Francji: Ksiądz został zabitych przez dwóch bojowników z 

PI 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36892785 

 

„Człowiek hiena" z Malawi został aresztowany za  molestowanie dzieci 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-36892963 

 

 

Historyczna nominacja Demokratów Hillary Clinton na prezydenta 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36897959 

 

 

Rodzeństwo sklonowanej owcy Dolly jest zdrowe 

(ź)  

http://www.bbc.com/news/science-environment-36893506 

 

24.VII 

Nieudany zamach stanu w Turcji: dziesiątki tysięcy ludzi wzięły udział w 

wiecach ku poparciu demokracji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36879075 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36892785
http://www.bbc.com/news/world-africa-36892963
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36897959
http://www.bbc.com/news/science-environment-36893506
http://www.bbc.com/news/world-europe-36879075


 POLSKI PORTAL  1-31 lipiec  2016                                                                                                                                                nr 7 (40)                                                                                                                                                        
7 
 

Strzelanina w Monachium: David Sonboly planował przeprowadzenia ataku od 

roku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36878436 

 

 

 

Wybory w USA: Prezes partii demokratycznej Debbie Wasserman Schult ustępuje 

ze stanowiska 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36879197 

 

 

Igrzyska Olimpijskie w Rio 2016: Rosja nie została wykluczona 

(ź) 

http://www.bbc.com/sport/olympics/36878983 

 

23.VII 

Napastnik w Monachium miał obsesję na punkcie „masowego morderstwa" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36874497 

 

 

Eksplozja w Kabulu: Państwo Islamskie przyznało się do ataku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-36874570 

 

 

 

Wybory w USA: Tim Kain z optymizmem wierzy w pokonanie D. Trumpa 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36878436
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36879197
http://www.bbc.com/sport/olympics/36878983
http://www.bbc.com/news/world-europe-36874497
http://www.bbc.com/news/world-asia-36874570
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36876257 

 

 

Nieudany zamach stanu w Turcji: Bratanek znajdującego się w USA duchownego 

Fethullah Gulen został zatrzymany 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36874145 

 

 

22.VII 

Strzelanina w Monachium: w centrum handlowym zostało zabitych kilka osób 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36870874 

 

 

Próba zamachu stanu w Turcji: Zatrzymania to „czubek góry lodowej" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36868230 

 

 

Atak w Nicei: miasto nie zgodziło się na wezwanie policji aby usunąć 

nagrania z kamer CCTV 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36864440 

 

 

Wybory w Stanach Zjednoczonych: Hilary Clinton ujawniła nazwisko przyszłego 

wiceprezydenta 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36870131 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36876257
http://www.bbc.com/news/world-europe-36874145
http://www.bbc.com/news/world-europe-36870874
http://www.bbc.com/news/world-europe-36868230
http://www.bbc.com/news/world-europe-36864440
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36870131
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Kasety VHS wychodzą z użytku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/magazine-36866470 

 

 

 

1 lipiec (piątek)  – 21 lipiec (czwartek) 2016 

21.VII 

Atak w Nicei: Prokuratura przypuszcza, że podejrzany miał pomocników 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36859312 

 

 

Próba przewrotu w Turcji: Życie w stanie wyjątkowym 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36858715 

 

 

Olimpiada w Brazylii: aresztowano dziesięc osób podejrzanych o „planowanie 

aktów terroru" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36858806 

 

 

20.VII 

http://www.bbc.com/news/magazine-36866470
http://www.bbc.com/news/world-europe-36859312
http://www.bbc.com/news/world-europe-36858715
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36858806
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Brexit: Theresa May w rozmowie z Angelą Merkel informuje, że Wielka 

Brytania nie rozpocznie oficjalnych negocjacji związanych z opuszczeniem 

Unii Europejskiej  w tym roku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-36841066 

 

Prezydent Turcji ogłasza stan wyjątkowy, które potrwa trzy miesiące po 

nieudanym zamachu stanu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36852080 

 

 

Jaskinia Mamucia - najdłuższy system jaskiń na świecie 

(ź) 

http://www.bbc.com/travel/story/20160602-an-uncharted-underground-world 

 

19.VII 

Zamach stanu w Turcji: Czystka sięgnęła do sektora edukacji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36838347 

 

 

 

Konflikt w Syrii: Bojownicy „sfilmowali egzekucję" w Aleppo 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36835678 

 

 

 

Borys Johnson informuje, że poprzednie uwagi są „wyrwani z kontekstu" 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-36841066
http://www.bbc.com/news/world-europe-36852080
http://www.bbc.com/travel/story/20160602-an-uncharted-underground-world
http://www.bbc.com/news/world-europe-36838347
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36835678
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-36831052 

 

 

WhatsApp Brazylii: sędzia blokuje ponownie aplikację 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36836674 

 

 

18.VII 

Turecki zamach stanu: Generał Akin Ozturk zaprzecza, że brał udział w 

spisku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36829574 

 

Atak w Nicei: Premier Francji został wyśmiany podczas obchodów rocznicy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36823431 

 

 

Wybory w USA: Próba znalezienia poparcia dla zakazu posiadania broni na 

konwencji Republikanów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36828697 

 

 

Służby państwa rosyjskiego brały udział w stosowaniu dopingu wobec 

sportowców, czytamy w raporcie 

(ź) 

http://www.bbc.com/sport/36823453 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-36831052
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36836674
http://www.bbc.com/news/world-europe-36829574
http://www.bbc.com/news/world-europe-36823431
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36828697
http://www.bbc.com/sport/36823453
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17.VII 

Policjanci zastrzeleni w  Baton Rouge  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-36820869 

 

Aresztowania w wyniku próby przewrotu w Turcji dotknęły 6000 osób 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36818401 

 

 

Atak w Nicei: Kierowca ciężarówki „sprawdził drogę" przed wydarzeniem 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36818719 

 

 

Przypadek Baloch: brat zamordowanej został zatrzymany 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-36818507 

 

16.VII 

Prezydent Turcji Receo T. Rdogan pojawił się w Istambule po tym jak armia 

zapowiedziała, że przejęła władzę 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36809083 

 

Turcja: Masowe aresztowani po próbie przewrotu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-36820869
http://www.bbc.com/news/world-europe-36818401
http://www.bbc.com/news/world-europe-36818719
http://www.bbc.com/news/world-asia-36818507
http://www.bbc.com/news/world-europe-36809083
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http://www.bbc.com/news/world-europe-36813924 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36814044 

 

 

Qandeel Baloch: Pakistanka znana w mediach społecznościowych „zabita prze 

brata" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-36814258 

 

 

Atak w Nicei: Francja wzywa „patriotów" aby przyłączyli się do rezerwistów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36817435 

 

15.VII 

Atak w Nicei: Kierowca ciężarówki został zidentyfikowany jako: Mohamed 

Lahouaiej-Bouhlel 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36808020 

 

Brazylia sprawdza stan zabezpieczeń przed rozpoczęciem Olimpiady w Rio de 

Janeiro 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36812183 

 

„Opublikowano 28 stron", które wskazują, za atak 9/11 nie miał związków z 

Arabią Saudyjska 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36811642 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36813924
http://www.bbc.com/news/world-europe-36814044
http://www.bbc.com/news/world-asia-36814258
http://www.bbc.com/news/world-europe-36817435
http://www.bbc.com/news/world-europe-36808020
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36812183
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36811642
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12.VII 

AUSTRIA: Dom Adolfa Hitlera: Władze kraju chcą, aby neonaziści   

nie mogli czcić tego miejsca 

(ź)  

http://www.bbc.com/news/world-europe-36777163 

 

Morze Południowochińskie: Chiny niepodporządkowane decyzji trybunału 

wspierającego stanowisko Filipin 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-36777348 

 

 

Strzelanina w Dallas: Prezydent Obama złożył hołd zabitym policjantom 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36776349 

 

 

Wybory w USA 2016: Bernie Sanders udzielił wsparcia Hillary Clinton 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36777424 

 

11.VII 

Theresa May prawdopodobnie przyszła premier obiecuję lepszą Wielką Brytanię 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-36768148 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36777163
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-36777348
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36776349
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36777424
http://www.bbc.com/news/uk-politics-36768148
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Walki w Sudanie Południowym: Salva Kiirr i Riek Machar wzywają do 

przerwania walk 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-36763076 

 

 

Zabójca z Dallas był „zawiedziony" służbą w wojsku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36768096 

 

Konflikt w Syrii: Rebelianci rozpoczęli walki w podzielonym Aleppo 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36763836 

 

10.VII 

Strzelanina w Dallas: zabójca przygotowywał większy atak 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36760151 

 

 

Południowy Sudan jest znowu w stanie wojny - informuje rzecznik 

wiceprezydenta - Riek Machar 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-36758013 

 

 

 

Izrael i Palestyna: Minister spraw zagranicznych Egiptu zachęca aby oba 

państwa znalazły rozwiązanie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-36763076
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36768096
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36763836
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36760151
http://www.bbc.com/news/world-africa-36758013
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36760591 

 

 

 

 

Badacze dokonali pierwszych znalezisk na cmentarzu Filistynów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36759340 

 

5.VII 

Przywódca Torysów: Teres May na czele 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-36718196 

 

 

 

Katastrofa EgyptAir: Nagranie sugeruje, że na pokładzie wybuchł pożar 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36719358 

 

 

 

Atak w Medynie: duchowni przywódcy saudyjscy potępili atak na meczet 

proroka 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36712320 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36760591
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36759340
http://www.bbc.com/news/uk-politics-36718196
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36719358
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36712320
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4.VII 

Wybuch w Medynie: Saudyjskie miasto celem ataku samobójczego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36706761 

 

 

Atak samobójczy w Iraku: Liczba ofiar wzrosła do 165 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36701882 

 

 

 

Przywódca UKIP Nigel Farage ustępuje ze stanowiska 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-36702468 

 

 

3.VII 

Irak opłakuje ofiary zamachu w Bagdadzie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36699562 

 

 

Atak w Bangladezu: Napastnicy z Kawiarni Holey w Dace byli znani policji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-36698721 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36706761
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36701882
http://www.bbc.com/news/uk-politics-36702468
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36699562
http://www.bbc.com/news/world-asia-36698721
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Kilkadziesiąt osób zginęło na skutek powodzi oraz obsunięć ziemii Indiach i 

Pakistanie  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-36697103 

 

2.VII 

WIELKA BRYTANIA: W marszu proteście przeciwko Brexitowi wzięło udział 

tysiące ludzi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-36692990 

 

 

Oblężenie w Bangladeszu: 20 osób zostało zabitych w Holey Artisan Bakery w 

Dhaka 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-36692613 

 

 

Hillary Clinton przepytywana przez FBI w sprawie emaili 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36695722 

 

1.VII 

Brexit: Napięcia w z związku z negocjacjami na linii Wilka Brytania - UE 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36682735 

 

 

Wyniki wyborów prezydenckich w Austrii zostały unieważnione 

http://www.bbc.com/news/world-asia-36697103
http://www.bbc.com/news/uk-36692990
http://www.bbc.com/news/world-asia-36692613
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36695722
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36682735
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36681475 

 

 

Bitwa nad Sommą: uczczono rocznicę wydarzenia 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-36674451 

 

Bangladesz: Bandyci wzięli zakładników w stolicy kraju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-36687616 

 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36681475
http://www.bbc.com/news/uk-36674451
http://www.bbc.com/news/world-asia-36687616

