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W numerze: 

15    TAJLANDIA: Książę Maha Vajiralongkorn zostanie królem  

15    Bitwa o Mosul: Siły specjalne Iraku są już w granicach miasta 

14    ONZ ewakuuje prawie wszystkich pracowników z Aleppo 

14    Palenie „powoduje setki zmian w kodzie DNA człowieka" 

13    Szef partii tureckiej HDP skazany   

10    Brexit musi odbyć się zgodnie z terminem, nalega Theresa May 

10    Zaginiona bomba atomowa „być może została odnaleziona" 

9     Bojownicy z Państwa Islamskiego wzięli setki zakładników   

9     Stany Zjednoczone wybierają prezydenta 

8     USA: Zwycięstwo Donalda Trumpa nad Hillary Clinton 

8     Rosyjskie okręty „odpędziły" holenderską łódź podwodną 

8     Amerykańskie indeksy giełdowe notują wzrost  

7     PAKISTAN: w wyniku wybuchu bomby zginęło 43 osoby 

7     Wybuch w Bagram: Zamachowiec samobójca zabił 4 żołnierzy  

7     2016 rok „najpewniej" okaże się najcieplejszym rokiem  
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6     Prezydent Turcji R. Erdogan stawia UE ultimatum 

6     „Syperksiężyc" widoczny na niebie 

6     Van Gogh: Dysputa na temat szkiców malarza 

5     ROSJA: Minister  A. Ulyukayev oskarżony o wzięcie łapówki 

5     Prezydent USA B. Obama domaga się redukcji długu Grecji 

5     Bob Dylan nie przybędzie na wręczenie nagrody Nobla 

2     Katastrofa samolotu w Kolumbii  

15 listopad (wtorek)  – 30 listopad (środa) 2016 

30.XI 

Katastrofa samolotu w Kolumbii: Na podstawie opublikowanego materiału audio 

z czarnej skrzynki poinformowano, że „w samolocie zabrakło paliwa" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-38160713 

 

 

Wojna w Syrii: Aleppo może stać się gigantycznym cmentarzem ostrzega ONZ 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38155936 

 

 

USA: D. Trump poinformował, że „zostawia biznes", aby się skoncentrować na 

prezydenturze 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38155141 

 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-38160713
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38155936
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38155141
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„Odrażający" film, który nakręcono 40 lat temu okazał się być proroczy 

(ź) 

http://www.bbc.com/culture/story/20161125-network-at-40-the-film-that-

predicted-the-future 

 

 

 

USA: Porwana w Karolinie Sherri Papini miała „wiadomość" na swojej skórze 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38152763 

 

 

28.XI 

Konflikt w Syrii: Rebelianci utracili jedną trzecią swojego terytorium w 

Aleppo 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38128370 

 

Napastnik z Ohio Abdul Ali Artan był „somalijskim uchodźcą" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38136658 

 

 

Biały Dom odpiera zarzuty, odnośnie nieprawidłowości w głosowaniu wysunięte 

przez D. Trumpa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38138865 

 

Wielka Rafa Koralowa osiągnęła największy poziom wybielania, czytamy w 

raporcie 

(ź) 

http://www.bbc.com/culture/story/20161125-network-at-40-the-film-that-predicted-the-future
http://www.bbc.com/culture/story/20161125-network-at-40-the-film-that-predicted-the-future
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38152763
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38128370
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38136658
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38138865
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http://www.bbc.com/news/world-australia-38127320 

 

 

Robaki, które kosztuję 20 000 dolarów za kilogram 

(ź) 

http://www.bbc.com/future/story/20161125-the-worms-that-cost-20000-a-kilo 

 

16.XI 

Konflikt w Syrii: W Aleppo zbombardowano szpital dziecięcy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37998751 

 

Prezydent Barack Obama w Berlinie 

(ź) 

http://www.dw.com/de/us-pr%C3%A4sident-obama-zu-abschiedsbesuch-in-

berlin/a-36415542 

 

 

 

Burmistrz Nowego Jorku poinformował, że miasto obawia się co mogą przynieść 

rządy D. Trumpa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38007697 

 

 

 

Tajemnica wraków holenderskich okrętów, które zaginęły z M. Jawajskiego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-37997640 

 

http://www.bbc.com/news/world-australia-38127320
http://www.bbc.com/future/story/20161125-the-worms-that-cost-20000-a-kilo
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37998751
http://www.dw.com/de/us-pr%C3%A4sident-obama-zu-abschiedsbesuch-in-berlin/a-36415542
http://www.dw.com/de/us-pr%C3%A4sident-obama-zu-abschiedsbesuch-in-berlin/a-36415542
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38007697
http://www.bbc.com/news/world-asia-37997640
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Bob Dylan potwierdza, że nie przybędzie na wręczenie nagrody Nobla 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-38003818 

 

15.XI 

Prezydent USA B. Obama domaga się redukcji długu Grecji 

(ź) 

http://www.dw.com/de/obama-fordert-reduzierung-des-griechischen-

schuldenberges/a-36401592 

 

 

Minister ekonomii w Rosji - Alexei Ulyukayev został oskarżony o wzięcie 

dwóch milionów łapówki 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37983744 

 

 

Prezydent USA: Barack Obama ostrzega przed rozwojem nacjonalizmu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37990316 

 

 

D. Trump poinformował, że podczas kampanii mógłby zyskać poparcie ludzi, 

każdego z osobna gdyby ona inaczej wyglądała (bez głosów elektorów ale 

gdyby każdy mieszkaniec USA głosował samodzielnie) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37992573  

 

 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-38003818
http://www.dw.com/de/obama-fordert-reduzierung-des-griechischen-schuldenberges/a-36401592
http://www.dw.com/de/obama-fordert-reduzierung-des-griechischen-schuldenberges/a-36401592
http://www.bbc.com/news/world-europe-37983744
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37990316
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37992573
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Van Gogh: Dysputa na temat szkiców malarza 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-37989885 

 

 

8 listopad (wtorek)  – 14 listopad (poniedziałek) 2016 

 

14.XI 

Rosyjski myśliwiec MiG-29 wpadł do M. Śródziemnego gdy pilot próbował 

wylądować na lotniskowcu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37978463 

 

„Syperksiężyc" widoczny na niebie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-37978572 

 

 

Wybór D. Trumpa na prezydenta: obrona kontrowersyjnego stratega Stephena 

Banonna 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37977742 

 

 

Prezydent Turcji R. Erdogan stawia UE ultimatum 

(ź) 

http://www.dw.com/de/t%C3%BCrkischer-pr%C3%A4sident-erdogan-stellt-eu-

ultimatum/a-36386628 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-37989885
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37978463
http://www.bbc.com/news/world-37978572
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37977742
http://www.dw.com/de/t%C3%BCrkischer-pr%C3%A4sident-erdogan-stellt-eu-ultimatum/a-36386628
http://www.dw.com/de/t%C3%BCrkischer-pr%C3%A4sident-erdogan-stellt-eu-ultimatum/a-36386628
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2016 rok „najpewniej" okaże się najcieplejszym rokiem jak dotąd na Ziemie  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-37949877 

 

12.XI 

USA: Nowy prezydent: D. Trump poinformował, że pozostaje otwarty jeśli 

chodzi o pozostawienie bez zmian ustaw związanych z ubezpieczeniem 

zdrowotnym wprowadzonych przez B. Obamę 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37953528 

 

Wybuch w Bagram: Zamachowiec samobójca zabił czterech żołnierzy 

amerykańskich w bazie lotniczej w Afganistanie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-37960735 

 

 

 

PAKISTAN: w wyniku wybuchu bomby w świątyni Shah Noorani zginęło 43 osoby 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/37962741 

 

 

Ponowna demonstracja przeciwko prezydentowi Turcji R. Erdoganowi w Kolonii 

(ź) 

http://www.dw.com/de/wieder-demonstration-gegen-erdogan-in-k%C3%B6ln/a-

36371097 

 

 

http://www.bbc.com/news/science-environment-37949877
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37953528
http://www.bbc.com/news/world-asia-37960735
http://www.bbc.com/news/37962741
http://www.dw.com/de/wieder-demonstration-gegen-erdogan-in-k%C3%B6ln/a-36371097
http://www.dw.com/de/wieder-demonstration-gegen-erdogan-in-k%C3%B6ln/a-36371097
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LEGO zapowiedziało zakończenie oferowania promocyjnych prezentów dla Daily 

Mail  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-37962425 

 

9.XI 

Wyniki wyborów w stanach Zjednoczonych: H. Clinton informuje, ze D. Trump 

musi dostać szansę na stanięcie na czele państwa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37929562 

 

 

 

Amerykańskie indeksy giełdowe notują wzrost po zwycięstwie D. Trumpa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/live/business-37875340 

 

 

Rosyjskie okręty „odpędziły" holenderską łódź podwodną 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37928222 

 

 

Republikanie dominują w Kongresie co pomoże D. Trumpowi jako prezydentowi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37917345 

 

Zwycięstwo D. Trumpa wywołuje duże zaniepokojenie w Meksyku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-37962425
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37929562
http://www.bbc.com/news/live/business-37875340
http://www.bbc.com/news/world-europe-37928222
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37917345
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http://www.dw.com/de/trumps-sieg-l%C3%B6st-gro%C3%9Fe-beunruhigung-in-

mexiko-aus/av-36326649 

 

 

8.XI 

Stany Zjednoczone wybierają prezydenta 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/live/election-us-2016-37899679 

 

Premier Indii Narendra Modi poinformował, że istniejące w obiegu banknoty o 

nominale 500 i 1000 rupii zostaną w ciągu nocy wycofane z obiegu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-37906742 

 

 

Bojownicy z Państwa Islamskiego wzięli setki zakładników w Mosulu 

(ź) 

http://www.dw.com/de/is-miliz-nimmt-hunderte-geiseln-bei-mossul/a-36305255 

 

 

Apelacja w sprawie wyroku Sądu Najwyższego została ustalona na  5 grudnia  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-37913911 

 

 

Książe Harry potępia „atak" prasy na jego dziewczynę 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-37908096 

 

http://www.dw.com/de/trumps-sieg-l%C3%B6st-gro%C3%9Fe-beunruhigung-in-mexiko-aus/av-36326649
http://www.dw.com/de/trumps-sieg-l%C3%B6st-gro%C3%9Fe-beunruhigung-in-mexiko-aus/av-36326649
http://www.bbc.com/news/live/election-us-2016-37899679
http://www.bbc.com/news/business-37906742
http://www.dw.com/de/is-miliz-nimmt-hunderte-geiseln-bei-mossul/a-36305255
http://www.bbc.com/news/uk-politics-37913911
http://www.bbc.com/news/uk-37908096
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1 listopad (wtorek)  – 7 listopad (poniedziałek) 2016 

 

7.XI 

Bitwa o Mosul: Siły kurdyjskie napierają na miasto Bashika, cięgle w rękach 

Państwa Islamskiego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37894809 

 

Zaginiona bomba atomowa od 1950 roku „być może została odnaleziona" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37875697 

 

 

Brexit musi odbyć się zgodnie z terminem, nalega Theresa May 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-37890199 

 

 

D.Trump czy H.Clinton: Czego może spodziewać się Europa? 

(ź) 

http://www.dw.com/de/trump-oder-clinton-was-hat-europa-zu-erwarten/a-

36295515 

 

 

Turecki minister mówi o „rasistowskiej" krytyce 

(ź) 

http://www.dw.com/de/t%C3%BCrkischer-eu-minister-spricht-von-rassistischer-

kritik/a-36293631 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37894809
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37875697
http://www.bbc.com/news/uk-politics-37890199
http://www.dw.com/de/trump-oder-clinton-was-hat-europa-zu-erwarten/a-36295515
http://www.dw.com/de/trump-oder-clinton-was-hat-europa-zu-erwarten/a-36295515
http://www.dw.com/de/t%C3%BCrkischer-eu-minister-spricht-von-rassistischer-kritik/a-36293631
http://www.dw.com/de/t%C3%BCrkischer-eu-minister-spricht-von-rassistischer-kritik/a-36293631
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6.XI 

Wspierani przez USA siły kurdyjskie i arabskie informują, że rozpoczęła się 

operacja mająca na celu odbicie miasta Raqqa - stolicy tzw. Państwa 

Islamskiego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37889133 

 

Theresa May broniła „niezależności" sędziów po tym jak Sąd Najwyższy został 

zaatakowany za swój wyrok w sprawie Brexitu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-37889197 

 

 

Rząd Turcji pokazuje swoją nieugiętość 

(ź) 

http://www.dw.com/de/t%C3%BCrkische-regierung-zeigt-weiter-h%C3%A4rte/a-

36283632 

 

 

FBI poinformowało, że H. Clinton nie popełniła przestępstwa w związku ze 

swoją korespondencję mailową 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-378921381 

 

 

Todd Kohlhepp przyznał się do dokonania 7 zabójstw w Południowej Karolinie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37887546 

 

5.XI 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37889133
http://www.bbc.com/news/uk-37889197
http://www.dw.com/de/t%C3%BCrkische-regierung-zeigt-weiter-h%C3%A4rte/a-36283632
http://www.dw.com/de/t%C3%BCrkische-regierung-zeigt-weiter-h%C3%A4rte/a-36283632
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-378921381
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37887546
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Po tureckiej próbie przewrotu: Rozbito prokurdyjskich protestujących w 

stolicy kraju 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37882883 

 

Konflikt w Iraku: Państwo Islamskie zabiło 17 cywilów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37883486 

 

 

Komentarz: Morze Czarne - nie ma miejsca na prowokację militarną 

(ź) 

http://www.dw.com/de/kommentar-das-schwarze-meer-kein-platz-f%C3%BCr-

milit%C3%A4rische-provokation/a-36269290 

 

 

Wybory w USA 2016: D. Trump przekonuje stany zamieszkane przez Demokratów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37886291 

 

 

Starożytna forteca w chmurach 

(ź) 

http://www.bbc.com/travel/story/20161018-an-ancient-fortress-in-the-sky 

 

 

4.XI 

Bitwa o Mosul: Iracka armia zmierza do nowych przedmieść miasta 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37872392 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37882883
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37883486
http://www.dw.com/de/kommentar-das-schwarze-meer-kein-platz-f%C3%BCr-milit%C3%A4rische-provokation/a-36269290
http://www.dw.com/de/kommentar-das-schwarze-meer-kein-platz-f%C3%BCr-milit%C3%A4rische-provokation/a-36269290
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37886291
http://www.bbc.com/travel/story/20161018-an-ancient-fortress-in-the-sky
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37872392
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Wybory w USA 2016: Obawa służb specjalnych o zapewnienie bezpieczeństwa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/live/election-us-2016-37825671 

 

 

Wymiana ognia w Jordanii: trzech żołnierzy amerykańskich zostało zabitych w 

bazie al-Jafir 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37871836 

 

 

Szef partii tureckiej HDP skazany 

(ź) 

http://www.dw.com/de/t%C3%BCrkische-hdp-parteichefs-m%C3%BCssen-ins-

gef%C3%A4ngnis/a-36271406 

 

 

Magazyn Rolling Stone wraz z dziennikarką zostali uznani za winnych w 

związku z nieprawdziwym artykułem opisującym gwałt zbiorowy w Uniwersytecie 

w Virginii 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37879151 

 

3.XI 

WIELKA BRYTANIA: Parlament musi zagłosować czy Zjednoczone Królestwo może 

rozpocząć proces opuszczania UE, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-37857785 

 

http://www.bbc.com/news/live/election-us-2016-37825671
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37871836
http://www.dw.com/de/t%C3%BCrkische-hdp-parteichefs-m%C3%BCssen-ins-gef%C3%A4ngnis/a-36271406
http://www.dw.com/de/t%C3%BCrkische-hdp-parteichefs-m%C3%BCssen-ins-gef%C3%A4ngnis/a-36271406
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37879151
http://www.bbc.com/news/uk-politics-37857785
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Kryzys związany z emigrantami: „Setki osób zginęło" we wraku na północ od 

wybrzeża Libii 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-37861700 

 

 

Wybory w USA 2016: Melanie Trump wygłosiła rzadkie przemówienie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/live/election-us-2016-37825671 

 

 

Państwo Islamskie terroryzuje cywilów w Mosulu 

(ź) 

http://www.dw.com/de/is-terrorisiert-zivilisten-in-mossul/a-36250679 

 

 

Palenie „powoduje setki zmian w kodzie DNA człowieka" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-37849000 

 

 

1.XI 

ONZ ewakuuje prawie wszystkich pracowników z Aleppo 

(ź) 

http://www.dw.com/de/un-ziehen-fast-alle-mitarbeiter-aus-aleppo-ab/a-

36226977 

 

Wybory w USA: Na czym dokładnie polega sprawa emaili H. Clinton? 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37827157 

http://www.bbc.com/news/world-africa-37861700
http://www.bbc.com/news/live/election-us-2016-37825671
http://www.dw.com/de/is-terrorisiert-zivilisten-in-mossul/a-36250679
http://www.bbc.com/news/health-37849000
http://www.dw.com/de/un-ziehen-fast-alle-mitarbeiter-aus-aleppo-ab/a-36226977
http://www.dw.com/de/un-ziehen-fast-alle-mitarbeiter-aus-aleppo-ab/a-36226977
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37827157
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ONZ zwolniło szefa sił pokojowych w Południowym Sudanie po raporcie, z 

którego wynika, że nie potrafił on obronić ludności cywilnej w lipcu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-37840961 

 

 

Bitwa o Mosul: Siły specjalne Iraku są już w granicach miasta 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37832819 

 

 

TAJLANDIA: Książę Maha Vajiralongkorn zostanie królem 1 grudnia 2017 roku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-37840391 

 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-africa-37840961
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37832819
http://www.bbc.com/news/world-asia-37840391

