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10 FRANCJA; W Paryżu zatrzymano 4 osoby
10 W Kamerunie skazano 89 bojowników Boko Haram
9

UE i Turcja osiągnęły porozumienie w sprawie emigrantów

8

TURCJA; w Istambule wysadził się samobójca

7

Nadiya Savchenko skazana na 22 lata pozbawienia wolności

6

Palmyra: Oddziały syryjskie są na przedmieściach miasta

5

Radovan Karadzic został skazany na 40 lat pozbawienia wolności

22 marzec (wtorek) – 31 marzec (poniedziałek) 2016

31.III
Podejrzany w związku z atakami w Paryżu Salah Abdeslam jest gotowy do
ekstradykcji do Francji
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35934179

Diyarbakir: w wyniku bomby w pd-wsch Turcji zginęli policjanci
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35937596

INDIE: W Kalkucie zawalił się wiadukt w wyniku czego zginęło co najmniej 18
osób
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-35933452
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29.III
Porwanie w Egipskich liniach lotniczych: porywacz poddał się na Sri Lance

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35915139
http://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-35914875

Ataki w Brukseli: Upłyną miesiące zanim w lotnisko będzie w pełni
funkcjonować
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35915410

Przypadek FBI-Apple: śledczy włamali się do iPonea zabitego bandyty w San
Bernardinio
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35914195

W związku z nałożeniem cenzury chiński wydawca rezygnuje z pracy
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35915056
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Niszczycielskie tsunami, które nawiedziło Wielką Brytanię
(ź)
http://www.bbc.com/earth/story/20160323-the-terrifying-tsunami-thatdevastated-britain

25.III
Ataki w Brukseli: DNA podejrzanego znaleziono w miejscu ataku w Paryżu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35899353

Jeden z przywódców PI „zabity w wyniku ataku sił amerykańskich w Syrii"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35899711

Powstanie w Wielkanoc 1916 roku: W Dublinie upamiętniono przywódców
rebeliantów
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35900731

Wybory w USA 2016: T. Cruz obwinia D. Trumpa
(ź)
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http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35899703

24.III
Radovan Karadzic został skazany na 40 lat pozbawienia wolności za
ludobójstwo w Srebrenicy podczas wojny w Bośni
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35893804

Ataki w Brukseli: Belgia przyznaje, że „popełniono błędy" podczas
aresztowań
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35895416
http://www.bbc.com/news/magazine-35890960

Izraelski żołnierz zastrzelił rannego Palestyńczyka
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35893911

SZKOCJA: Droga o długości 516 mil, która przecina ruiny, zamki i plaże. Nie
wspominając o destylarniach alkoholu
(ź)
http://www.bbc.com/travel/story/20160321-scotlands-wee-but-wild-road
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23.III
Ataki w Brukseli: są za nie odpowiedzialni dwaj bracia
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35879141

Palmyra: Oddziały syryjskie są na przedmieściach miasta, które znajduje się
w rękach Państwa Islamskiego
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35881571

Jeb Bush popiera Teda Cruz w związku z „wulgarnością” Donalda Trumpa
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35883899

Izraelska firma zajmująca się cybernetycznym bezpieczeństwem jest pod
presją w związku z ujawnieniem swojego zaangażowania w celu wydobycia
danych z iPhone-a
(ź)
http://www.bbc.com/news/technology-35883441

22.III
Ataki w Brukseli:
ofiar

W wyniku eksplozji bomb w Zaventem i Maelbeek jest wiele

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35869254
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Ukraińska pilotka Nadiya Savchenko dostała wyrok 22 lat pozbawienia
wolności
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35873683

Prezydent Barack Obama prosi o „nadzieję przyszłości" dla Kubańczyków
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35874559

15 marzec (wtorek) – 21 marzec (poniedziałek) 2016

21.III
Wizyta na Kubie: R. Castro i B. Obama sprzeczają się odnośnie kwestii praw
człowieka
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35867590

Konflikt w Syrii: Rosja ostrzega USA w związku z nieprzestrzeganiem
zawieszenia broni
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35861376

Ataki w Paryżu; Zatrzymany Salah Abdeslam współpracuje ze śledczymi
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35860157
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20.III
TURCJA; Zamachowiec samobójca, który zabił cztery osoby w centrum handlowym
w Istambule należał do tzw. Państwa Islamskiego informuje minister spraw
wewnętrznych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35856201

Co najmniej 13 osób zginęło w wypadku autobusu wiozącego studentów na
drodze pomiędzy Barceloną a Valencią
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35855850

Prawnik podejrzanego o ataki w Paryżu Salah Abdeslama poinformował, ze
zamierza pozwać francuska prokuraturę w związku ze złamaniem zasady
poufności
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35855032

19.III
Ataki w Paryżu: Salah Abdeslam „zmienił zdanie"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35852159

TURCJA; W centrum handlowym w Istambule wysadził się samobójca
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35850625
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Marsze poparcia dla Donalda Trumpa; zablokowano autostradę
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35854279

18.III
Obława w Brukseli: Podejrzany o ataku w Paryżu Salah Abdeslam został
aresztowany
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35846954

Kryzys związany z emigrantami: Turcja i UE osiągnęły porozumienie w sprawie
zawracania uchodźców
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35840272

Mitt Romney: Oddam głos na Teda Cruz w związku z zagrożeniem "Trumpizmem"
(od nazwiska d. Trumpa)
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35845233

Brazylijska policja przygotowana na prorządowe wiece
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35848210

17.III
Państwo Islamskie odpowiada za ludobójstwo twierdzi USA
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(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35831711

W Kamerunie skazano 89 bojowników ugrupowania Boko Haram na śmierć
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-35831432

BRAZYLIA: Sędzia zablokował nominację byłego prezydenta Luiz Inacio Lulu na
stanowisko jako następcę w rządzie Dilmy Rousseff
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35835795

EGIPT: W grobowcu królowej Egiptu Nefretiti znaleziono „materiał
organiczny"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35831025

16.III
USA; Prezydent Barack Obama nominował sędziego Merricka Garlanda na szefa
Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35823234

FRANCJA; W Paryżu zatrzymano cztery osoby podejrzane o „planowanie ataku"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35822047
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Obława w Brukseli w związku z atakami w Paryżu: zabity był narodowości
algierskiej
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35817793

NORWEGIA; Breivik skarży się na złe traktowanie go w więzieniu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35820362

15.III
Obława w Brukseli: Podczas operacji antyterrorystycznej zabito podejrzanego
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35809974

Konflikt W Syrii: Rosja „kontynuuje naloty" po wycofaniu się
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35812371

NORWEGIA: Osadzony morderca 77 osób w 2011 roku Anders Behring Brevik
zasalutował po nazistowsku w budynku sądu skarżąc się na izolację w
więzieniu
W 2012 roku został skazany na 21 lat więzienia
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35807961
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Wybory w USA 2016: prawybory w Ohio i na Florydzie
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35810887

W jaki sposób piloci radzą sobie ze zmęczeniem i zaburzeniami snu?
(ź)
http://www.bbc.com/future/story/20160314-how-airline-pilots-beat-jet-lag

8 marzec (wtotek) – 14 marzec (poniedziałek) 2016

14.III
Konflikt w Syrii: Prezydent Rosji W. Putin rozkazał wycofanie sił z kraju
Poinformował, że rosyjska interwencja osiągnęła swój cel.
Rosja jest głównym sprzymierzeńcem prezydent Syrii Bashara al-Assada,
którego kancelaria poinformowała, że wyraziła zgodę na interwencję Rosji
- Rosyjskie samoloty odbyły ponad 9000 lotów nad terytorium Syrii
- zniszczono 209 jednostek produkujących ropę naftową oraz linii
przesyłowych
- Udzielono wsparcia dla sił rządowych do przejęcia 400 osiedli
- Dzięki akcji Damaszek odzyskał kontrolę nad ponad 10 000 km 2
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35807689
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Kryzys związany z emigrantami: Setki ludzi przekraczają granice pomiędzy
Grecją a Macedonią
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35805010

Kryzys związany z emigrantami: Kanclerz Niemiec A. Merkel informuje, że
głosowanie "jest trudnym dniem" dla jej partii
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35802844

Wybuch bomby w Ankarze: Turcja bombarduje bojowników z PKK (Partii
Pracujących Kurdystanu)
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35799998

Facebook jest ciągle powiększającym się i nie kończącym cmentarzem
Liczba osób zmarłych, które miały konta na Facebooku osiem lat po jego
utworzeniu w 2012 roku osiągnęła 30 milionów. Niektórzy szacują, że
codziennie umiera ponad 8 000 użytkowników FB.
(ź)
http://www.bbc.com/future/story/20160313-the-unstoppable-rise-of-thefacebook-dead

13.III
NIEMCY; Lokalne wybory w Niemczech testem dla kanclerz Angeli Merkel
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-35796831

Wybrzeże Kości Słoniowej: strzelanina w kurorcie Grand Bassam
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-35798502

Rozbicie się samolotu Germanwings prawie rok temu: francuscy śledczy
wezwali do poufności na temat udzielania informacji na temat pilotów
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35797065

12.III
BBC otrzymało nagranie wideo na którym turecka straż przybrzeżna używa
długich kijów w stosunku do łodzi pełnej emigrantów znajdującej się na
Morzu Egejskich
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35794563

Konflikt w Syrii; Rząd ustala warunki dla nowych rozmów pokojowych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35794556

Wybory w USA 2016; Prezydent B. Obama ostrzega przeciwko agresji podczas
prowadzonej kampanii
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35795617

11.III
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Były asystent Władymira Putina - Mikhail Lesin umarł w wyniku „urazów
głowy"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35781333

Sudan Południowy: Bojownicy mogli gwałcić kobiety „w nagrodę za walkę"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-35780777

Wybory w USA 2016; Ben Carson poparł Donalda Trumpa w wyścigu o fotel
prezydencki
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35787356

Ocalały z obozu Z Oświęcimia Yisrael Kristal jest najstarszym żyjącym
człowiekiem według księgi Guinessa
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35787569

Dlaczego dla czarnych mężczyzn tańczących w balecie nie szyje się butów?
(ź)
http://www.bbc.com/news/magazine-35629323

10.III
Niemcy twierdzą, ze ukradzione dokument z Państwa Islamskiego są
„prawdopodobnie autentyczne"
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35773649

Giełdy w krajach europejskich zanotowały spadki a euro odnotowało wzrost
podążając zgodnie z ekonomicznymi działaniami, które zgodnie z zapowiedzią
wprowadzi Europejski Bank Centralny
(ź)
http://www.bbc.com/news/business-35774629

Prezydent USA B. Obama uważa, że premier Wielkiej Brytanii był D. Cameron
był rozkojarzony po interwencji w Libii
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-35777274

Kryzys związany z emigrantami: Kanclerz Niemiec A. Merkel potępia
zamknięcie granic na szlaku bałkańskim
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35772206

Dlaczego NASA ciągle używa starego projektu na wzór brytyjskiego bombowca
(ź)
http://www.bbc.com/future/story/20160309-why-nasa-still-flies-an-oldbritish-bomber-design

9.III
POLSKA; Trybunał konstytucyjny kontra nowy rząd
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35766482
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Kryzys związany z emigrantami; Macedonia zamknęła szlak bałkański
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35763101

USA zgaduje, że „Ekspert od broni chemicznej Państwa Islamskiego" znajduje
się w Iraku
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35768377

8.III
Kryzys związany z emigrantami: ONZ obawia się o zgodność z prawem planu,
który zawarły Turcja z Unią Europejską
Zgodnie z planem wszyscy emigranci przybywający do Grecji z Turcji mogą
zostać zawróceni a każdy Syryjczyk odesłany z powrotem do kraju natomiast
Syryjczycy, którzy już są w Syrii będą musieli zostać rozlokowaniu w
krajach UE.
Zdaniem ONZ jakiekolwiek zbiorowe odsyłanie emigrantów „ nie jest spójne z
prawem europejskim".
Porozumienie nad którym dyskutowano na szczycie w poniedziałek nie zostało
uzgodnione i rozmowy bęą miały miejsce ponownie 17 - 18 marca
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35754738

Wirus Zika: Rozprzestrzenianie się drogą płciową okazuje się być „bardziej
powszechne niż dotąd uważano"
(ź)
http://www.bbc.com/news/health-35757541
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Holender określany przez media jako „Sadystyczny dentysta" jest sądzony we
Francji - oskarżą się go o okaleczenie ponad 100 pacjentów
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35751896

Maria Sharapova nie przeszła testu antydopingowego
(ź)
http://www.bbc.com/sport/tennis/35757814

Czy wulgarność w wystąpieniach Donalda Trumpa będzie go kosztowała brak
nominacji z ramienia Republikanów?
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35748769

USA; Wybory w 2016; Kandydaci na prezydenta rywalizują ze sobą w czterech
stanach
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35760148

1 marzec (wtotek) – 7 marzec (poniedziałek) 2016

7.III
Kryzys związany z emigrantami: UE i Turcja na „trudnym" szczycie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35741494
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Były nigeryjski szef obrony Alex Badeh ukradł 20 milionów dolarów
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-35743795

W wyniku amerykańskiego ataku zginęło 150 somalijskich bojowników z al Shabab
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-35748986

Tam gdzie wysyłano ludzi, aby zniknęli
(ź)
http://www.bbc.com/travel/story/20160302-where-people-were-sent-todisappear

6.III
Kryzys związany z emigrantami: u wybrzeży Turcji zatonęła łódź z 25 osobami
na pokładzie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35739555

Nancy Reagan: Była amerykańska pierwsza dama zmarła w wieku 94 lat
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35739997
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Irański miliarder Babak Zanjani skazany na karę śmierci
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35739377

W chińskiej windzie znaleziono ciało - miesiąc po tym jak została ona
nieprawidłowo wyłączona
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35739046

4.III
Były prezydent Brazylii Luiz Inacio da Silva obiecał, że będzie walczył z
podejrzeniami, że był uwikłany w ogromną aferę łapówkarską z ramienia
koncernu Petrobras
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35730351

Wirus Zika zabija określony typ tkanki w rozwijającym się mózgu, pokazują
badania
(ź)
http://www.bbc.com/news/health-35725744

Donald Trump łagodzi swoje stanowisko odnośnie stosowania tortur
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35729152

Jakie jest znaczeni obrazu E. Munka "Krzyk"
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(ź)
http://www.bbc.com/culture/story/20160303-what-is-the-meaning-of-the-scream

3.III
Kryzys związany z emigrantami: Szef Unii Europejskiej ma odbyć kluczowe
rozmowy w Grecji i Turcji
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35714087

Korea Północna wystrzeliła sześć pocisków krótkiego zasięgu poinformował
minister obrony Korei Południowej kilka godzin po tym jak ONZ nałożyła na
kraj nowe sankcje
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-35713977

Niektórzy z przedstawicieli Partii Republikańskiej opowiadają się przeciwko
Donaldowi Trumpowi po jego siedmiu zwycięstwach w prawyborach
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35712363

Chwile radości, które mogą zniszczyć serce
(ź)
http://www.bbc.com/news/health-35710232
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2.III
Kryzys w związku z emigrantami: UE przedstawia nowy plan
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35703467

Demokrata Hilary Clinton I Republikanin Donald Trump odnieśli zwycięstwa w
większości Stanów
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35703911

Astronauta Scott Kelly powraca na Ziemię po roku spędzonym w kosmosie
(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-35651665

Amerykańska firma ratingowa zmieniła ocenę Chin ze "stabilnej" na
"negatywną"
(ź)
http://www.bbc.com/news/business-35704022

Tajemniczy przypadek kiedy pękają zęby
(ź)
http://www.bbc.com/future/story/20160301-the-gruesome-and-mysterious-caseof-exploding-teeth

Miasto 187 krajów
(ź)
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http://www.bbc.com/travel/story/20160229-the-city-of-187-differentcountries

1.III
Zespoły do wyburzania przyjechały do francuskiego miasta portowego Calais,
aby uprzątnąć prowizoryczne schrony zbudowane przez emigrantów znane jako
„dżungla"
Francuska policja ostrzegła, że użyje siły jeśli emigranci odmówią udania
się do pobliskich obiektów mieszkalnych, które zostały dla części z nich
przygotowane.
Ale wielu emigrantów obawia się, że będę zmuszeni do ubiegania się o azyl w
Francji i tym samym zrezygnowania z podróży do Wielkiej Brytanii.
Nie jest znana dokładna liczba emigrantów - władze Calais mówią o 3700
osobach natomiast zdaniem organizacji Help Refugees jest ich 5497.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35693882

Najwyższy sąd Niemiec rozważa delegalizację skrajnie prawicowej National
Democratic Party (NPD)
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-35695210

WYBORY W USA 2016; Super wtorek będzie dniem testu dla kandydatów na urząd
prezydenta
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35694116
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Na niebie nad Szkocją zauważono "Jasne światło"
Po analizie materiału wideo wszystko wskazuje, że mógł to być meteor.
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-35689551

NEPAL; Mont Everest: Władze zamierzają wydłużyć ważność zezwoleń dla
cudzoziemców, którzy nie mogli uczestniczyć w wejściu na szczyt z powodu
ubiegłorocznego trzęsienia ziemi
Ponad 800 wspinaczy zapłaciło do 11 000 dolarów za uzyskanie zgody na
zorganizowanie ekspedycji , które zostały odwołane z powodu trzęsienia
ziemi w kwietniu i maju
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-35695289
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