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Rosja uwolniła uwięzioną pilotkę Nadiya Savchenko

7

Komentarz: dzień chaosu we Francji

2

Irackie oddziały rozpoczęły atak na Faludżę
23 maj (niedziela) – 31 maj (wtorek) 2016

31.V
Mistrzostwa W piłce nożnej Euro 2016 we Francji może być celem ataku
terrorystycznego ostrzega USA
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36416929

Państwo Islamskie broni się przed ofensywą iracką w Faludży
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36417199

Austeen Reed redukuje zatrudnienie o 1000 miejsc pracy
(ź)
http://www.bbc.com/news/business-36416617

USA: Zastrzelenie goryla w Cincinnati: policja prowadzi śledztwo
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36420437
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30.V
Irackie oddziały rozpoczęły ostateczny atak na Państwo Islamskie w Faludży
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36410982

Hissene Habre: Były przywódca Czadu skazany za zbrodnie przeciwko ludności
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-36411466

Dziewięć filmów do obejrzenia w maju i osiem filmów do obejrzenia w czerwcu
(ź)
http://www.bbc.com/culture/story/20160429-nine-films-to-watch-in-may
http://www.bbc.com/culture/story/20160527-eight-films-to-watch-in-june

29.V
Kryzys związany z emigrantami: we wrakach statków zginęło aż do 700
emigrantów
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36408029

Francja i Niemcy świętują setną rocznicę bitwy pod Verdun w czasie
pierwszej wojny światowej w pn-wsch Francji
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-36407564

Rodzice siedmioletniego chłopca, który zaginął w górach w północnej Japonii
przyznali, że zostawili go w lesie za karę
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-36408641

28.V
Piorun poraził kilka osób we Francji i Niemczech
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36405482

Światowa Organizacja Zdrowie obniżyła swoje obawy w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa Zika w związku z apelami o przełożenie
igrzysk w Rio późniejszy termin
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36405482

Rosyjski prezydent V. Putin odwiedził klasztory w Mount Athos w północnej
Grecji jeden z najbardziej świętych miejsc dla kościoła prawosławnego
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36405480

NIEMCY; Lewica: Gysi kwaśny, Wegenknecht szokuje
(ź)
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http://www.dw.com/de/linke-gysi-sauer-wagenknecht-schockiert/a-19290956

TURCJA: Recep Tayyip Erdogan potępia udzielanie pomocy syryjskiej milicji
przez Stany Zjednoczone
(ź)
http://www.dw.com/de/erdogan-verurteilt-us-unterst%C3%BCtzung-f%C3%BCrkurdenmiliz-in-syrien/a-19290931

Doktor Heimlich l.96 uratował kobietę od uduszenia
(ź)
http://www.corriere.it/esteri/16_maggio_28/dottor-heimlich-96-anni-salvadonna-soffocamento-f1cb058a-24a6-11e6-a9d3-8bf76315dcbb.shtml

27.V
Światowa Organizacja Zdrowia odrzuciła wezwanie aby przesunąć bądź
przełożyć letnie igrzyska w Rio de Janeiro w związku z epidemią wirusa Zika
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36401150
http://www.dw.com/de/experten-fordern-wegen-zika-verlegung-der-olympischenspiele-in-rio/a-19289951

Państwo Islamskie: Dowódca w Faludży został zabity, informują
przedstawiciele USA
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36403256

ONZ: bojownicy Państwa Islamskiego dokonują egzekucji mężczyzn a Faludży,
którzy odmawiają walki w ich szeregach
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(ź)
http://www.dw.com/de/un-is-terrormiliz-exekutiert-kampfunwilligem%C3%A4nner-in-falludscha/a-19288043

Włochy: „Wprowadzamy razem tę reformę" - premier M. Renzii uspokaja
sojusznika
(ź)
http://www.corriere.it/politica/16_maggio_28/faremo-questa-riforma-insieme41ea458e-244e-11e6-b229-67fb25338505.shtml

Operacja Condor: Dawny przywódca junty argentyńskiej uwięziony
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36403909

Super bakteria, która jest odporna na wszystkie antybiotyki
(ź)
http://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/16_maggio_27/superbatterio-resiste-tutti-antibiotici-colpita-donna-usa-3e7ef77e-23f3-11e6b229-67fb25338505.shtml

Żona Johnny'ego Depp-a Amber Heard oskarża go o napaść
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36403396

26.V
Wybory w USA: Donald Trump uzyskał wystarczająco dużo głosów delegatów, aby
się strać o nominację Republikanów

POLSKI PORTAL 1-31 maj 2016

6

nr 5 (38)

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36392084
http://www.dw.com/de/bericht-trump-hat-notwendige-delegiertenzahl-f%C3%BCrnominierung/a-19284994
http://www.corriere.it/esteri/16_maggio_26/trump-vince-sara-candidatorepubblicano-casa-bianca-fa6e37f6-2358-11e6-853e-9c2971638379.shtml

Kryzys związany z emigrantami: Wielo osób przebywających na tonącym wraku u
wybrzeży Libii bało się śmierci
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36390898
http://www.dw.com/de/erneut-tote-bei-fl%C3%BCchtlingsungl%C3%BCck/a19285051
http://www.corriere.it/cronache/16_maggio_26/migranti-ancora-naufragiocanale-sicilia-almeno-20-morti-a25fc1e0-2332-11e6-853e-9c2971638379.shtml

Spór o prawo kodeksu pracy w Francji: po kraju przetoczyła się fala
strajków
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36385778
http://www.dw.com/de/themen/s-9077

Kommentarz: dzień chaosu we Francji
(ź)
http://www.dw.com/de/kommentar-chaostage-in-frankreich/a-19284619

Wędrówka w Appalachach: Amerykański wędrowiec zgubił drogę i 26 dniach
umarł
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36389383

27-metrowy potężne potwory morskie
(ź)
http://www.bbc.com/earth/story/20160524-the-27-metre-long-giant-sea-monster

25.V
Rosja uwolniła uwięzioną pilotkę Nadiya Savchenko, która stała się symbolem
oporu przeciwko Moskwie
"Jestem wolna" - powiedziała Savchenko do reporterów i polityków kiedy
przybyła do Kijowa jako zwolniona za dwóch rosyjskich żołnierzy.
Została skazana na 22 lata pozbawienia wolności za zabicie 2 dwóch
rosyjskich dziennikarzy, oskarżeniu temu zaprzeczyła. Dwaj Rosjanie Yevgeny
Yerofeyev i Alexander Alexandrov odlecieli wcześniej z Kijowa do Moskwy.
N. Savchenko została wcześniej przeproszona przez prezydenta Rosji W.
Putina.
W. Putin poinformował, że zrobił tak po spotkaniu z krewnymi dwóch zabitych
dziennikarzy, którzy prosili, aby okazał
litość Ukraince.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36378173
http://www.dw.com/de/ukrainische-pilotin-sawtschenko-kehrt-als-heldinzur%C3%BCck/a-19281727

http://www.dw.com/de/der-fall-sawtschenko-ein-%C3%BCberblick/a-19281821

WŁOCHY: Część obrzeża rzeki Arno w środkowej Florencji obsunęła się co
spowodowało, że 20 zaparkowanych tam samochodów wpadło do powstałego dołu
Obsunięcie ziemi miało miejsce w pobliżu znanego Pnte Vecchio średniowiecznego mostu nad rzeką Arno
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-36377407
http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/16_maggio_25/
firenze-voragine-200-metri-lungarno-torrigiani-auto-travolte-sindaco-dannipesantissimi-4b9410ae-2243-11e6-97b7-3b162404fb3e.shtml

Kryzys związany z emigrantami: kamera zarejestrowała moment kiedy łódź
przewraca się z emigrantami
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36383897
http://www.corriere.it/esteri/16_maggio_25/naufragio-acque-libiche-affondabarcone-500-persone-bordo-cec9a08e-2260-11e6-889d-0e478b0d5f56.shtml

Norwegowie spędzili średnio ponad 30 godzin czytając warunki dotyczące
instalowanych aplikacji na smartfonach
Przeciętny mieszkaniec Norwegi ma zainstalowanych 33 app-ów, informuje
Norweska Rada Konsumencka, co daje sumie objętościowo dłuższy tekst niż
Nowy Testament, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie warunki licencji.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36378215

USA: Departament stanu oskarżył Hillary Clinton i innych byłych
amerykańskich sekretarzy stanu o niebezpieczne zarządzanie korespondencją
mailową
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36382104

24.V
Kryzys związany z emigrantami: Turcja może zablokować porozumienie z UE w
sprawie zniesienia wiz
Prezydent Recep Tayyip Erdogan poinformował, że turecki parlament zablokuje
porozumienie z państwami UE jeśli obywatele Turcji nie będą mogli
przyjeżdżać do Europy bez wiz.
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Jednak UE tłumaczy, że Turcja wciąż musi wypełnić określone warunku w tym
zmienić swoje prawo dotyczące zwalczania terroryzmu zanim uzyska sgodę na
ruch bezwizowy.
Porozumienie pomiędzy wspólnotą a Turcją ma powstrzymać masowy napływ
emigrantów.
R.T. Erdogan poinformował, że nie zrealizowano jak do tej pory jeszcze
przekazanie środków finansowych obiecanych przez UE.
Zgodnie z porozumieniem Turcja musi spełnić 72 warunki, do końca czerwca,
aby uzyskać zgodę na ruch bezwizowy.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36373973
http://www.dw.com/de/erdogan-droht-mit-scheitern-desfl%C3%BCchtlingsabkommens/a-19280515

Konflikt w Syrii: Państwo Islamskie: zniszczyło helikoptery w bazie
rosyjskiej
Na nowym zdjęciu satelitarnym widać duże zniszczenia w strategicznie ważnej
bazie w środkowej Syrii używanej przez
siły rosyjskie podczas ataków na PI. Cztery helikoptery i 20 ciężarówek
zostało zniszczonych w serii ataków
w bazie T4 w ubiegłym tygodniu, co sugerują zdjęcia satelitarne prywatnej
agencji wywiadu Sratfor.
Przyczyna powstania wypalonych obiektów widocznych na zdjęciu nie została
potwierdzona.
Rosyjskie wojsko zaprzeczyło, że straciło helikoptery w bazie na skutek
ataku PI.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-3636834

Miliardy euro dla uchodźców
(ź)
http://www.dw.com/de/milliarden-f%C3%BCr-fl%C3%BCchtlinge/a-19268714
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M.Renzi w sprawie emerytur: Interwencja państwa tylko w sposób minimalny na
rynku pracy
(ź)
http://www.corriere.it/politica/16_maggio_24/renzi-19cf798a-21af-11e6-91cf0087f336776f.shtml

Zgodnie z nowym testem antydopingowym 14 rosyjskich lekkoatletów uzyskało
wyniki pozytywne podczas igrzysk w Pekinie
(ź)
http://www.bbc.com/sport/athletics/36373805

23.V
Epidemie wirusa zika rozprzestrzenia się na skutek niepowodzenia w
uzyskaniu kontroli nad komarami informuje szef Światowej Organizacji
Zdrowia
(ź)
http://www.bbc.com/news/health-36361326

Wybory prezydenckie w Austrii wygrał Van der Bellen
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36362505

http://www.corriere.it/esteri/16_maggio_23/austria-verde-van-der-bellenvince-elezioni-presidenziali-b84438ae-20eb-11e6-a5a3-c2288e2f54b5.shtml

http://www.dw.com/de/gr%C3%BCnen-politiker-van-der-bellen-neuerpr%C3%A4sident-%C3%B6sterreichs/a-19277770
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Mohamed Nasheed: były prezydent z Malediwów "dostał azyl w Wielkiej
Brytanii"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-36365253

Konflikt w Syrii: Silne eksplozje w fortecach Assada
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36358162

Historyczna wizyta immama w Watykanie
(ź)
http://www.dw.com/de/historischer-besuch-des-gro%C3%9Fimams-der-al-azharuniversit%C3%A4t-im-vatikan/a-19277718

22 maj (niedziela) – 28 maj (sobota) 2016

22.V
Wybory prezydenckie w Austrii
Szacuje się, że dwaj kandydaci: Norbert Hofer z Freedom Party (Party
Wolności) and Alexander Van der Bellen z Partii Zielonych mają szanse około
50% każdy
W wyborach oddano 900 000 głosów
Ostateczne wyniki będą znane w poniedziałek.
Po raz pierwszy od drugiej wojny światowej obie partie centrowe odpadły w
pierwszej turze.
Prezydentura w Austrii ma charakter ceremonialny, ale zwycięstwo N. Hoffera
może okazać się pomocne dla jego Freedom Party w następnych wyborach
parlamentarnych w 2018 roku.
Sylwetki
Norbert Hofer, l.45, z wykszatłcenia inżynier aeronautyki, politika:
skrajnie prawicowa Freedom Party
POLSKI PORTAL 1-31 maj 2016

12

nr 5 (38)

Alexander Van der Bellen, l. 72, profesor ekonomii, polityka poprzednio
przywódca Partii Zielonych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36353200
http://www.dw.com/de/%C3%B6sterreich-fp%C3%B6-kandidat-hofer-nachpr%C3%A4sidentenwahl-wieder-knapp-vorne/a-19276076

http://www.dw.com/de/%C3%B6sterreich-hofer-und-van-der-bellen-nachpr%C3%A4sidentenwahl-gleichauf/a-19276076
http://www.corriere.it/esteri/16_maggio_22/presidenziali-austria-testatesta-hofer-f48913b6-202d-11e6-9888-7852d885e0fc.shtml

Referendum w sprawie UE W Wielkiej Brytanii: kwestie sporne w sprawie
potencjalnego członkowstwa Turcji we wspólnocie
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36353013

Afgańska agencja szpiegowska potwierdziła, że przywódca Talibów mułła
Akhtar Mansour został zabity po ataku przeprowadzonym na niego przy użyciu
drona
Celem był jego samochód w odległym terenie w południowo-zachodnim
Pakistanie w pobliżu granicy z Afganistanem.
Sekretarz Stanu USA John Kerry powiedział, że A. Mansour stanowił
„nieustanne zagrożenia dla personelu amerykańskiego".
A. Mansour został przywódcą w lipcu 2015 roku zastępując założyciela
Talibów i przywódcę duchowego mułłę Mohhammada Omara
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-36352559
http://www.dw.com/de/kommentar-ohne-mullah-mansur-wird-es-nur-nochschlimmer/a-19275900
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Czy to jest 8 najbrzydszych gatunków zwierząt na ziemi?
(ź)
http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/3zjZ2D5x4b287f6LscyLsFg/are-thesethe-worlds-eight-ugliest-animals

15 maj (niedziela) – 21 maj (sobota) 2016

21.V
Katastrofa samoloty EgyptAir: pokazano zdjęcia szczątków maszyny
Są wśród nich kamizelki ratunkowe, kawałki siedzeń oraz fragmenty
przedmiotów wykonane przez EgyptAir.
Airbus A320 był w drodze z Paryża do Kairu z 66 osobami na pokładzie kiedy
podczas lotu w czwartek zniknął z radarów.
Śledczy potwierdzili, że wykryto dym w różnych częściach kabiny trzy minuty
przez utrata kontroli z maszyną, ale dalej nie wiadomo co było przyczyną
katastrofy.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36349882

Rodziny ofiar zestrzelonego samolot Malaysia Airlines lot MH17 skarżą
prezydenta W. Putina w Europejskim Trybunale praw człowieka
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36350520

Kryzys w Iraku: Odbył się pogrzeb dwóch osób zabitych w starciach w tzw.
Zielonej strefie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36350672
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19.V
Katastrofa samoloty EgyptAir: Śledztwo w sprawie zniknięcia samolotu MS804
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36333664

Wykluczeni w sprawie głosowania w sprawie swojej własnej przyszłości
(ź)
http://www.bbc.com/news/magazine-36301098

Dziewczyny z Chibok: Ali Nkeki spotkała się z prezydentem Buhari
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-36328583

Wybory w USA: Przedsięwzięcia Donalda Trumpa przyniosły mu znaczny zysk od
momentu zaangażowania się w kampanię
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36333933

Ryby z McDonald's: dysputa w związku z kwestią zrównoważonego rozwoju
dotyczącego tych dań
(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-36316246

Dlaczego przodkowie Walijczyków zabudowali tak wiele fortów na wzgórzach
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(ź)
http://www.bbc.com/earth/story/20160518-why-prehistoric-welsh-people-builtso-many-forts-on-hills

18.V
18.05
Podejrzany o zamachy bombowe w Belgi Mohamed Abrini „zostawił swój
testament"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36320031

Miliony użytkowników LinkedIn, których zdobyto numery ID zostali zasypani
reklamami
(ź)
http://www.bbc.com/news/technology-36320322

Dziewczyny z Chibok : W Nigerii odnaleziono jedną z porwanych uczennic
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-36321249

Wirus Zika może dotrzeć tego lata do Europy
(ź)
http://www.bbc.com/news/health-36320826
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16.V
LIBIA: stany zjednoczone wspierają zbrojenie rządu do walki z Pańtwem
Islamskim
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-36300525

Indie zamierzają zmienić bieg rzek, aby przeciwdziałać suszy
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-36299778

Kryzys związany z emigrantami: UE kontra "populistyczne ruchy polityczne"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36304721

David Cameron zaatakowany przez Donalda Trumpa w związku z kwestią
muzułmańską
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-36300005

15.V
Konflikt w Iraku: zamachowcy samobójcy zdetonowali ładunki w rafinerii w
Taji
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36295622

Konkurs piosenki Eurowizji: Wygrała Jamala z Ukrainy
(ź)
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-36295168

Wielka Brytania: Referendum w sprawie UE; Boris Johnson
do Adolfa Hitlera

porównuje cele UE

(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36295208

8 maj (niedziela) – 14 maj (sobota) 2016

14.V
Główny lekarz włoski zajmujący się leczeniem niepłodności Severino Antinori
został aresztowany
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36293549

Główny dowódca Hezbollahu w Syrii Mustafa Amine Badreddine został zabity w
wyniku ostrzału artyleryjskiego dżihadystów, informują Libańczycy
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36292594
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Domenico Scala, szef FIFA ds. audytu i przestrzegania przepisów
zrezygnował ze stanowiska w proteście przeciwko reformom piłki nożnej
(ź)
http://www.bbc.com/sport/football/36293324

12.V
Impeachment w Brazylii: Dilma Rousseff potępia „zamach stanu" i "farsę"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36279937

Pistolet Zimmermana został „usunięty" ze sprzedaży
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36281438

Turcja musi wypełnić zobowiązania, aby uzyskać „możliwość ruchu
bezwizowego"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36276419

Wybory w USA: Trump i Ryan „całkowicie oddani sprawie jedności partii"
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36278172

11.V
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Głosowanie w sprawie wszczęcia procedury impeachmentu wobec prezydent
Brazylii S. Rousseff
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36263678

Konflikt PI: W wyniku wybuchu samochodu pułapki zginęło kilkadziesiąt osób
w Bagdadzie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36265245

Pożar w Teksasie był działaniem przestępczym
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36271136

Prezydent Buhari „nie oczekuje przeprosin ze strony D. Camerona"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-36265998

10 filmów do obejrzenia w Cannes
(ź)
http://www.bbc.com/culture/story/20160510-ten-films-to-watch-at-cannes
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10.V
Reformy rynku pracy we Francji: rząd planuje wdrożenie nowego planu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36259120

Afgańscy „islamiści" zatrzymani we włoskim Bari
na Londyn"

„mieli przygotować zamach

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36256675

Prezydent USA Barack Obama odwiedzi podczas swojej podróży Hiroshimę w
Japonii oraz Wietnam
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-36258866

9.V
Afera związana z dokumentami z Panamy rozszerza się po tym jak udostępniono
bazę w internecie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36249982
https://offshoreleaks.icij.org/

Abu Waheeb przywódca PI w irackiej prowincji
informuje Pentagon

Anbar został zabity,

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36252776
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Kryzys w Brazylii: głosowanie w sprawie wszczęcia procedury impeachmentu
wobec prezydent D. Rousseff „zostało anulowane"
(ż)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36248925

Merkury zakończył swoją podróż wokół Słońca
(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-36228327

Nurkowie jaskiniowi, którzy wracają po swoich przyjaciół
(ź)
http://www.bbc.com/news/magazine-36097300

8.V
Afganistan; W wyniku wypadku cysterny w prowincji Ghazni zginęło 73 osoby
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-36241002

Pożary w Kanadzie: Ogłoszono alarm w Saskatchewan
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36242433

Wybory w USA 2016: D. Trump w wyraźnym odwrocie jeśli chodzi o podatki dla
bogatych
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36239546
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Pożary w Kanadzie dwa razy większe niż na początku
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36235175

1 maj (niedziela) – 7 maj (sobota) 2016

7.V
WIELKA BRYTANIA - wybory na burmistrza stolicy: Sadiq Khan obiecuje, że
Londyn będzie teraz "lepszy"
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-2016-36236538

6.V
Prezydent Turcji przyjmuje twardą linię w stosunku do Europy po zapowiedzi
ustąpienie premiera
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36229468

Ujawnione dokumenty w Panamie: źródła przerywają ciszę w sprawie przecieków
z firmy Mossack Fonseca
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36232142

Pożary w Kanadzie: konwój z pomocą został zatrzymany na skutek ogromnych
płomieni
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36232856

5.V
Premier Turcji Ahmet Davutoglu

zapowiedział, że ustępuje ze stanowiska

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36213401

Konflikt w Syrii: Atak powietrzny na obóz uchodźców „zginęło kilkadziesiąt
osób"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36214290

Wybory w USA 2016; Byli prezydenci republikanów nie poprą Donalda Trumpa
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36214738

Craig Wright poinformował, że wskaże na kolejny dowód świadczący o jego
autorstwie wirtualnej waluty
(ź)
http://www.bbc.com/news/technology-36213580

4.V
Konflikt w Syrii: „Kilikadziesiąt osób" zabitych w walkach w Aleppo
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36202438
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Pożary w Kanadzie: 1600 budynków w Fort McMurray uległo zniszczeniu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36207807

Wybory w USA 2016: John Kasich, ostatni rywal D. Trumpa „wycofuje się z
wyścigu o fotel prezydencki"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36201042

Ilustrowane pojazdy z gwiezdnych wojen
(ź)
http://www.bbc.com/autos/story/20160503-star-wars-most-iconic-vehiclesillustrated

3.V
Stany Zjednoczone oskarżają Rosję o wzmaganie napięcia pośród napięcia,
które istnieje pomiędzy nią a NATO
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36197856

Wybory w USA 2016: Starcie T. - D. Trump poprzedzające prawybory w Indianie
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(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36192806

Konflikt w Syrii: Rosja ma nadzieję na objęcie rozejmem miasta Aleppo
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36191243

NIEMCY: Policja poinformowała, że para jest odpowiedzialna za tortury i
śmierć dwóch kobiet
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36191503

2.V
Konflikt w Syrii jest „poza kontrolą" ostrzega J. Kerry podczas starań o
zachowanie rozejmu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36183569

Rak piersi: nowe odkrycia naukowców
(ź)
http://www.bbc.com/news/health-36168717

Członkowie społeczności Bitcoin pozostają sceptyczni w sprawie stwierdzenia
Craiga Wrigha uznającego się za tajemniczego twórcę tej cyfrowej waluty
(ź)
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http://www.bbc.com/news/technology-36185622

Tajemnica DNA Epoki Lodowcowej została ujawniona
(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-36150502

1.V
Protesty w Iraku: Premier Haider al-Abadi zarządził aresztowanie
protestujących w parlamencie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36181310

TURCJA: „Państwo Islamskie" jest odpowiedzialne za ostatni atak
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36181138

Konferencja AfD: partia przyjęła politykę antyislamską
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36182511

Strajki we Francji: podczas marszu doszło do starć
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-36183277
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WASHINGTON DC: po wykolejeniu pociągu doszło do wycieku substancji
chemicznych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36182615
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