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W numerze: 

24    Wizyta papieża Franciszka w Gruzji 

23    Konflikt w Syrii: zbombardowano szpital w Aleppo 

23    Huragan Matthew nawiedził Haiti 

22    Stany Zjednoczone oskarżają Rosję o cyberataki 

21    JEMEN: 140 osoby zabita w wyniku ataku na kondukt żałobny    

20    Państwo Islamskie utraciło 25% swojego terytorium w Iraku 

19    Talibowie szturmują Lashkar Gah 

19    Zmarł król Tajlandi: Bhumibol Adulyadej  

18    NIGERIA: Zwolniono dziewczyny porwane przez Boko Haram   

17    wybory w USA: D. Trump oskarżony o napastowanie seksualne 

16    Konflikt w Syrii: ofensywa na Dabiq - twierdzę PI    

16    Szefowa rządu Szkocji grozi referendum 

14    Konflikt w Syrii: Ofensywa w Mosulu 

13    A. Merkel prosi W. Putin przychodzi 

13    Szczyt w sprawie Ukrainy 
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11    Zidentyfikowano miejsce zderzenia lądownika na Marsie 

11    Walonia blokuje porozumienie z Kanadą 

9     Pięć najsilniejszych trucizn 

9     HISZPANIA: Mariano Rajoy  ma stanąć na czele rządu 

8     Emigranci w Calais: Setki osób usunięto z obozu „dżungli" 

6     Trzęsienie ziemi we Włoszech 

3     CETA: UE i Canada podpisała umowę na temat wolnego handlu 

22 październik (sobota)  – 31 październik (czwartek) 2016 

31.X 

Wybory w USA 2016: D. Trump ma nadzieję, że FBI znalazło „kopalnię" maili 

H. Clinton 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37829459 

 

 

Bitwa o Mosul: siły irackie są na przedmieściach miasta 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37821602 

 

 

„Bioniczne" rośliny mogą wykrywać materiały wybuchowe 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-37823909 

 

 

Szwecja poinformowała, że bohater ery holokaustu Raoul Wallenberg nie żyje 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37829459
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37821602
http://www.bbc.com/news/science-environment-37823909
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http://www.bbc.com/news/world-europe-37824692 

 

 

 

Tajemnica powstania życia 

(ź) 

http://www.bbc.com/earth/story/20161026-the-secret-of-how-life-on-earth-

began 

 

30.X 

WŁOCHY: Trzęsienie ziemi: wstrząsy w Nursji zniszczyły starożytne budowle 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37814975 

 

 

Emaile H. Clinton: Urzędnicy doradzili FBI, aby nie ujawniać  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37815558 

 

 

 

CETA: UE i Canada podpisała umowę na temat wolnego handlu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37814884 

 

 

 

Arabia Saudyjska informuje, że pokrzyżowano plan zamachu bombowego podczas 

meczu międzynarodowego w Jeddach 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37824692
http://www.bbc.com/earth/story/20161026-the-secret-of-how-life-on-earth-began
http://www.bbc.com/earth/story/20161026-the-secret-of-how-life-on-earth-began
http://www.bbc.com/news/world-europe-37814975
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37815558
http://www.bbc.com/news/world-europe-37814884
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37817014 

 

 

Największy zamek w  Niemczech 

(ź) 

http://www.bbc.com/travel/story/20161018-germanys-most-monstrous-castle 

 

28.X 

Obraz armady samolotów 

(ź) 

http://www.bbc.com/future/gallery/20161027-a-snapshot-of-how-busy-the-

worlds-biggest-airports-are-- 

 

 

10 filmów do oglądnięcia w październiku 

(ź) 

http://www.bbc.com/culture/story/20161028-ten-films-to-watch-in-november 

 

 

Śmierć byłego doradcy w hotelu była „wypadkiem"  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37804519 

 

 

 

Bitwa o Mosul: „Dziesiątki tysięcy cywilów" wykorzystano jako ludzkie 

tarcze 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37797700 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37817014
http://www.bbc.com/travel/story/20161018-germanys-most-monstrous-castle
http://www.bbc.com/future/gallery/20161027-a-snapshot-of-how-busy-the-worlds-biggest-airports-are--
http://www.bbc.com/future/gallery/20161027-a-snapshot-of-how-busy-the-worlds-biggest-airports-are--
http://www.bbc.com/culture/story/20161028-ten-films-to-watch-in-november
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37804519
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37797700
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Bojownicy z Syrii próbują wyrwać się z oblężenia 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37798924 

 

27.X 

Wybory w USA 2016: Co mieszkańcy Indii sądzą o Donaldzie Trumpie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-37787347 

 

 

Wybory w USA: Donald Trump został skrytykowany za wypowiedź na temat 

zabitych żołnierzy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37790832 

 

 

Konflikt w Syrii: ONZ zarządza dochodzenie w sprawie krwawego ataku na 

szkołę 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37794362 

 

 

Co naprawdę pokazała muzyka Amy Winehouse 

(ź) 

http://www.bbc.com/culture/story/20161027-the-sadness-amy-never-put-in-song 

 

 

Rosyjskie okręty wojenne: uzupełniono zapasy w Północnej Arktyce 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37798924
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-37787347
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37790832
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37794362
http://www.bbc.com/culture/story/20161027-the-sadness-amy-never-put-in-song
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37791523 

 

26.X 

Konflikt w Syrii: w wyniku nalotów na Idlib zostali  zabici uczniowie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37777646 

 

 

Trzęsienie ziemi we Włoszech 

(ź) 

http://www.dw.com/de/erdbeben-in-mittelitalien-ausma%C3%9F-unklar/a-

36160350 

 

 

Rosyjskie okręty wojenne: Hiszpania poinformowała, że marynarka wycofała 

się z prośby o zgodę na uzupełnienie zapasów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37779204 

 

 

Dżungla w pobliżu Calais została oczyszczona z emigrantów poinformował 

prefekt Francji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37773848 

 

 

HIV tzw. pacjent zero został oczyszczony przez naukowców 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/health-37767179 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37791523
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37777646
http://www.dw.com/de/erdbeben-in-mittelitalien-ausma%C3%9F-unklar/a-36160350
http://www.dw.com/de/erdbeben-in-mittelitalien-ausma%C3%9F-unklar/a-36160350
http://www.bbc.com/news/world-europe-37779204
http://www.bbc.com/news/world-europe-37773848
http://www.bbc.com/news/health-37767179
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25.X 

Kanadyjska pielęgniarka oskarżona o 8 morderstw 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37758621 

 

 

 

Iran więził Robin Shahini mającą obywatelstwo amerykańsko-irańskie na 18 

lat 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37769868 

 

 

ONZ sprawdza raport na temat okrucieństw ze strony PI w rejonie Mosulu 

(ź) 

http://www.dw.com/de/un-untersuchen-berichte-%C3%BCber-is-gr%C3%A4ueltaten-

in-der-region-mossul/a-36153142 

 

Który kraj jest najbardziej hojny na świcie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-37762753 

 

 

Międzynarodowa Agencja ds. Energii informuje, że zdolność produkcji 

elektryczności ze źródeł odnawialnych przekroczyła tę samą zdolność przy 

wykorzystaniu węgla 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-37767250 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37758621
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37769868
http://www.dw.com/de/un-untersuchen-berichte-%C3%BCber-is-gr%C3%A4ueltaten-in-der-region-mossul/a-36153142
http://www.dw.com/de/un-untersuchen-berichte-%C3%BCber-is-gr%C3%A4ueltaten-in-der-region-mossul/a-36153142
http://www.bbc.com/news/world-asia-37762753
http://www.bbc.com/news/business-37767250
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24.X 

Belgijska Walonia blokuje kluczowy traktat pomiędzy UE a Kanadą - CETA 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37749236 

 

Brytyjskie przemówienie w sprawie Brexitu nie przynosi zbliżenia pomiędzy 

UE a Wielką Brytanią 

(ź) 

http://www.dw.com/de/britische-brexit-gespr%C3%A4che-bringen-keine-

ann%C3%A4herung/a-36143382 

 

 

Emigranci w Calais: Setki osób usunięto z obozu „dżungli" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37745386 

 

 

 

Francuscy obywatele zginęli w wypadku samolotu na Malcie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37749817 

 

 

Wybory w USA: na Florydzie otwarto punkty do głosowania 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37754265 

 

23.X 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37749236
http://www.dw.com/de/britische-brexit-gespr%C3%A4che-bringen-keine-ann%C3%A4herung/a-36143382
http://www.dw.com/de/britische-brexit-gespr%C3%A4che-bringen-keine-ann%C3%A4herung/a-36143382
http://www.bbc.com/news/world-europe-37745386
http://www.bbc.com/news/world-europe-37749817
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37754265
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UE: Decyzja w sprawie porozumienia CETA musi zapaść w poniedziałek 

(ź) 

http://www.dw.com/de/eu-entscheidung-%C3%BCber-ceta-muss-montag-fallen/a-

36127135 

 

W związku z Brexitem banki wyniosą się z Wielkiej Brytanii informuje 

Brytyjskie Stowarzyszenie Banków (British Bankers' Association) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/business-37743700 

 

 

HISZPANIA: Będący w opozycji Socjaliści zgodzili się w głosowaniu, aby 

konserwatyści pod przewodnictwem Mariano Rajoy stanęli na czele 

mniejszościowego rządu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37744078 

 

 

Państwo Islamskie: Milicjanci weszli do miasta Rutba 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37744702 

 

 

Pięć najmocniejszych trucizn ludzkości 

(ź) 

http://www.bbc.com/future/story/20161020-the-five-deadliest-poisons-known-

to-humans 

 

22.X 

Ofensywa w Mosulu bez Turcji 

(ź) 

http://www.dw.com/de/eu-entscheidung-%C3%BCber-ceta-muss-montag-fallen/a-36127135
http://www.dw.com/de/eu-entscheidung-%C3%BCber-ceta-muss-montag-fallen/a-36127135
http://www.bbc.com/news/business-37743700
http://www.bbc.com/news/world-europe-37744078
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37744702
http://www.bbc.com/future/story/20161020-the-five-deadliest-poisons-known-to-humans
http://www.bbc.com/future/story/20161020-the-five-deadliest-poisons-known-to-humans
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http://www.dw.com/de/mossul-offensive-ohne-die-t%C3%BCrkei/a-36122234 

 

Bitwa o Mosul: setki żołnierzy stały się ofiarami toksycznych gazów w Iraku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37738667 

 

 

Wybory w USA: D. Trump nakreśla plan pierwszych 100 dni 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37741792 

 

 

 

 

Milczenie Boba Dylana laureata nagrody Nobla „niegrzeczne i aroganckie" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-37740379 

 

 

„Inteligentne” urządzenia domowe zostały wykorzystane w ataku na strony 

internetowe 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/technology-37738823 

 

15 październik (sobota)  – 21 październik (piątek) 2016 

 

21.X 

Walonia blokuje porozumienie z Kanadą 

(ź) 

http://www.dw.com/de/mossul-offensive-ohne-die-t%C3%BCrkei/a-36122234
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37738667
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37741792
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-37740379
http://www.bbc.com/news/technology-37738823
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http://www.dw.com/de/kommentar-das-wallonische-ceta-desaster-der-eu/a-

36114058 

 

Konflikt w Syrii: Aleppo jak rzeźnia mówi szef ONZ ds. praw człowieka 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37727800 

 

 

Bitwa o Mosul: Państwo Islamskie używa cywilów jako ludzkie tarcze 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37733058 

 

 

CETA: UE „nie jest w stanie" podpisać porozumienia informuje minister 

Kanady 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37731955 

 

 

Schiaparelli: zidentyfikowano miejsce zderzenia lądownika na Marsie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-37731671 

 

20.X 

Szczyt UE bez wyraźnego stanowiska 

(ź) 

http://www.dw.com/de/eu-gipfel-ohne-klare-haltung/a-36103597 

 

Mosul: Państwo Islamskie jest „brutalnym przeciwnikiem" informuje generał 

amerykański 

http://www.dw.com/de/kommentar-das-wallonische-ceta-desaster-der-eu/a-36114058
http://www.dw.com/de/kommentar-das-wallonische-ceta-desaster-der-eu/a-36114058
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37727800
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37733058
http://www.bbc.com/news/world-europe-37731955
http://www.bbc.com/news/science-environment-37731671
http://www.dw.com/de/eu-gipfel-ohne-klare-haltung/a-36103597
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37719634 

 

 

Facebook przeprasza za usunięcie video propagujące świadomość w działaniu 

prewencyjnym przeciwko rakowi piersi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37721193 

 

 

Hiszpański sąd anulował zakaz wydany na organizowanie walk byków w 

Katalonii jako niekonstytucyjny 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37719997 

 

 

Schiaparelli: Imperatyw aby uchwycić nowy świat 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-37722026 

 

19.X 

Szczyt w sprawie Ukrainy 

(ź) 

http://www.dw.com/de/ukraine-gipfel-im-kanzleramt/a-36093235 

 

 

Bitwa o Mosul: bojownicy z Państwa Islamskiego opuszczają miasto - 

informują Amerykanie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37709970 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37719634
http://www.bbc.com/news/world-europe-37721193
http://www.bbc.com/news/world-europe-37719997
http://www.bbc.com/news/science-environment-37722026
http://www.dw.com/de/ukraine-gipfel-im-kanzleramt/a-36093235
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37709970
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Wybory w USA 2016: H. Clinton i D. Trump zmierzą się ze sobą w debacie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37706499 

 

 

ARGENTYNA, kobiety po tragicznym gwałcie na nastolatce rozpoczęły strajk 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-37703406 

 

 

Istnieje obawa, że lądownik, który miał wylądować w środę na Marsie uległ 

zniszczeniu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-37707776 

 

18.X 

A. Merkel prosi, W. Putin przychodzi 

(ź) 

http://www.dw.com/de/angela-merkel-bittet-wladimir-putin-kommt/a-36079330 

 

 

Pierwsza dama Syrii Asma Al-Asad „odrzuciła ofertę otrzymania azylu" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37697113 

 

 

Bitwa o Mosul: Unia Europejska powinna się przygotować na powrót 

dżihadystów 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37706499
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-37703406
http://www.bbc.com/news/science-environment-37707776
http://www.dw.com/de/angela-merkel-bittet-wladimir-putin-kommt/a-36079330
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37697113
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37689210 

 

 

Wybory w USA 2016: Przestań wyć, prezydent B. Obama mówi do D. Trumpa 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37697594 

 

 

To była starożytna forma turystyki seksualnej 

(ź) 

http://www.bbc.com/culture/story/20161017-it-was-an-ancient-form-of-sex-

tourism 

 

17.X 

Rosja i Syria zapowiadają ośmiogodzinne przerwanie ognia w Aleppo 

(ź) 

http://www.dw.com/de/russland-und-syrien-k%C3%BCndigen-achtst%C3%BCndige-

feuerpause-in-aleppo-an/a-36068709 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37683244 

 

Mosul: oddziały irackie i kurdyjskie zyskują przewagę podczas ofensywy 

przeciwko PI 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37679325 

 

 

 

Emaile H. Clinton: Departament Stanu zaoferował układ jeśli FBI zmieni 

klasyfikację czynu związanego z wysyłką maili byłej sekretarz stanu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37689210
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37697594
http://www.bbc.com/culture/story/20161017-it-was-an-ancient-form-of-sex-tourism
http://www.bbc.com/culture/story/20161017-it-was-an-ancient-form-of-sex-tourism
http://www.dw.com/de/russland-und-syrien-k%C3%BCndigen-achtst%C3%BCndige-feuerpause-in-aleppo-an/a-36068709
http://www.dw.com/de/russland-und-syrien-k%C3%BCndigen-achtst%C3%BCndige-feuerpause-in-aleppo-an/a-36068709
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37683244
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37679325
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http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37683119 

 

 

 

Bank NatWest zamknie konta rosyjskiego nadawcy RT 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37677020 

 

 

 

Amerykańska tajemnica o powierzchni miliona akrów 

(ź) 

http://www.bbc.com/travel/story/20160620-the-us-one-million-acre-secret 

 

 

16.X 

konflikt w Syrii: Państwo Islamskie zostało „wyparte z miasta Dabiq" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37670998 

 

 

Wybory w USA 2016: Zdaniem Donalda Trumpa wyniki wyborów są fałszowane 

przez nieuczciwe media 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37673797 

 

 

Szefowa rządu szkockiego grozi przeprowadzeniem kolejnego referendum w 

sprawie niepodległości Szkocji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37683119
http://www.bbc.com/news/world-europe-37677020
http://www.bbc.com/travel/story/20160620-the-us-one-million-acre-secret
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37670998
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37673797
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http://www.dw.com/de/schottische-regierungschefin-droht-london-mit-

erneutem-unabh%C3%A4ngigkeits-referendum/a-36054627 

 

 

Zastrzelono piętnastoletnią córkę amerykańskiego sprintera Tysona Gaya 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37672758 

 

 

W wieku 38 lat zmarła najstarsza panda w niewoli Jia Jia  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-37672804 

 

15. X 

Konflikt w Syrii: Bojownicy ruszają z ofensywą na twierdzę Państwa 

Islamskiego - Dabiq 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37666240 

 

 

 

Wybory w USA 2016: D. Trump wyzywa H. Clinton wzywając ją do poddania się 

testowi przed debatą 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37667924 

 

 

 

Aresztowania w Chinach w związku z działalnością nielegalnej sieci, która 

podejmowała decyzję o płci nienarodzonych dzieci  

(ź) 

http://www.dw.com/de/schottische-regierungschefin-droht-london-mit-erneutem-unabh%C3%A4ngigkeits-referendum/a-36054627
http://www.dw.com/de/schottische-regierungschefin-droht-london-mit-erneutem-unabh%C3%A4ngigkeits-referendum/a-36054627
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37672758
http://www.bbc.com/news/world-asia-37672804
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37666240
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37667924
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http://www.bbc.com/news/world-asia-37667917 

 

 

Konflikt w Jemenie: Saudyjczycy uznali zbombardowanie konwoju żałobnego za 

pomyłkę 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37666698 

 

 

 

Brat podejrzanego o terroryzm obmyśla zemstę 

(ź) 

http://www.dw.com/de/bruder-des-terrorverd%C3%A4chtigen-al-bakr-sinnt-auf-

rache/a-36050215 

 

 

8 październik (sobota)  – 14 październik (piątek) 2016 

 

 

14.X 

wybory w USA 2016: D. Trump oskarżony o kolejne napastowanie o podłożu 

seksualnym 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37658316 

 

 

Śmierc króla Tajlandi: Tysiące ludzi opłakuje zmarłego 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-37654314 

http://www.bbc.com/news/world-asia-37667917
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37666698
http://www.dw.com/de/bruder-des-terrorverd%C3%A4chtigen-al-bakr-sinnt-auf-rache/a-36050215
http://www.dw.com/de/bruder-des-terrorverd%C3%A4chtigen-al-bakr-sinnt-auf-rache/a-36050215
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37658316
http://www.bbc.com/news/world-asia-37654314
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Prezydent Nigerii Buhari: miejsce mojej zony jest w kuchni 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-37659863 

 

Malowidła skalne: Akwaforty okrzyknięto „najbardziej spektakularnymi w 

Iberii" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37654544 

 

Ślad DNA zaalarmował polityka i śledczego 

(ź) 

http://www.dw.com/de/dna-spur-im-fall-peggy-alarmiert-politik-und-

ermittler/a-36045227 

 

13.X 

NIGERIA: zwolniono uczennice z Chibok na mocy porozumienia z Boko Haram 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-37641101 

 

Aplle zwolniło pracowników w związku z oskarżeniami o udostępnienie przez 

nich zdjęć klientek i kolegów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-australia-37642095 

 

Wybory w USA 2016: D. Trump odrzuca oskarżenia o molestowanie  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37650500 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-africa-37659863
http://www.bbc.com/news/world-europe-37654544
http://www.dw.com/de/dna-spur-im-fall-peggy-alarmiert-politik-und-ermittler/a-36045227
http://www.dw.com/de/dna-spur-im-fall-peggy-alarmiert-politik-und-ermittler/a-36045227
http://www.bbc.com/news/world-africa-37641101
http://www.bbc.com/news/world-australia-37642095
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37650500
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Król Tajlandii: Bhumibol Adulyadej zmarł w wieku 88 lat 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-37643326 

 

 

Znaleziono DNA terrorysty na ciele ofiary 

(ź) 

http://www.dw.com/de/dna-von-nsu-terrorist-b%C3%B6hnhardt-am-fundort-von-

mordopfer-peggy-gefunden/a-36036074 

 

10.X 

Konflikt w Syrii: Francja chce aby Rosja odpowiedziała za zbrodnie wojenne 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37611151 

 

INDIE: Przesłuchano rodziców 13-letniej dziewczyny, która umarła w wyniku 

68-dniowego postu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-37604951 

 

 

Afgańscy Talibowie rozpoczęli szturm na strategicznie ważne miasto Lashkar 

Gah 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-37609384 

 

 

 

Komentarz: Dobry Syryjczyk, zły Syryjczyk ? 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-37643326
http://www.dw.com/de/dna-von-nsu-terrorist-b%C3%B6hnhardt-am-fundort-von-mordopfer-peggy-gefunden/a-36036074
http://www.dw.com/de/dna-von-nsu-terrorist-b%C3%B6hnhardt-am-fundort-von-mordopfer-peggy-gefunden/a-36036074
http://www.bbc.com/news/world-europe-37611151
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-37604951
http://www.bbc.com/news/world-asia-37609384
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http://www.dw.com/de/kommentar-gute-syrer-schlechte-syrer/a-36008269 

 

 

 

Wybory w USA: Przywódca Republikanów „nie będzie bronił D. Trumpa" 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37610348 

 

 

9.X 

Policja przeszukuje kolejne mieszkanie w Chemitz 

(ź) 

http://www.dw.com/de/polizei-durchsucht-weitere-wohnung-in-chemnitz/a-

35996921 

 

 

 

Huragam Matthew: Haiti opłakuje zmarłych 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-37599857 

 

 

Państwo Islamskie „utraciło jedną czwartą swojego terytorium” w Iraku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37588882 

 

 

Samsung Glaxy Note 7: Drugie wymienne ogniwo, które miało być "bezpieczne" 

spowodowało zapłon urządzania  

(ź) 

http://www.dw.com/de/kommentar-gute-syrer-schlechte-syrer/a-36008269
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37610348
http://www.dw.com/de/polizei-durchsucht-weitere-wohnung-in-chemnitz/a-35996921
http://www.dw.com/de/polizei-durchsucht-weitere-wohnung-in-chemnitz/a-35996921
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-37599857
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37588882
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37600014 

Robot, który czuje 

(ż) 

http://www.bbc.com/future/story/20161005-the-robot-that-can-feel-the-world-

around-it 

 

8.X 

Ponad 140 osób zostało zabitych i ponad 500 rannych na skutek ataku 

powietrznego na kondukt żałobny w stolicy Jemenu Sannie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37598413 

 

 

Niemcy poszukują podejrzanego o zamach w Chemnitz 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37596829 

 

 

Huragan Matthew: Południe Haiti został zniszczone w 90% 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-37596222 

 

 

Pangoliny pięciopalczaste są najczęściej przemycanymi ssakami 

(ź) 

http://www.bbc.com/earth/story/20161006-pangolins-are-the-worlds-most-

trafficked-mammal 

 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37600014
http://www.bbc.com/future/story/20161005-the-robot-that-can-feel-the-world-around-it
http://www.bbc.com/future/story/20161005-the-robot-that-can-feel-the-world-around-it
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37598413
http://www.bbc.com/news/world-europe-37596829
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-37596222
http://www.bbc.com/earth/story/20161006-pangolins-are-the-worlds-most-trafficked-mammal
http://www.bbc.com/earth/story/20161006-pangolins-are-the-worlds-most-trafficked-mammal
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1 październik (sobota)  – 7 październik (piątek) 2016 

7.X 

Stany Zjednoczone oskarżają Rosję o cyberataki 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37592684 

 

Huragan Matthew: liczba ofiar sięgnęła 800 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-37588752 

 

 

A. Merkel o Aleppo: To jest przerażające 

(ź) 

http://www.dw.com/de/merkel-%C3%BCber-aleppo-es-ist-grauenvoll/a-35989038 

 

 

Nastolatkowi w Indiach usunięto z pleców 20 cm ogon 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/37591115/a-teenager-in-india-has-a-

20cm-tail-removed-from-his-back 

 

4.X 

Yahoo „w tajemnicy" skanowało emaile dla władz USA 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/technology-37551415 

 

Konflikt w Syrii: Rosja wysyła system rakietowy do bazy w Tartus 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37592684
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-37588752
http://www.dw.com/de/merkel-%C3%BCber-aleppo-es-ist-grauenvoll/a-35989038
http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/37591115/a-teenager-in-india-has-a-20cm-tail-removed-from-his-back
http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/37591115/a-teenager-in-india-has-a-20cm-tail-removed-from-his-back
http://www.bbc.com/news/technology-37551415
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37557138 

 

 

Huragan Matthew: Sztorm o sile 4 stopni nawiedził Haiti 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-37549219 

 

3.X 

Konflikt w Syrii: Ponownie zbombardowano szpital znajdujący się w Aleppo 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37542860 

 

 

Rosja zawiesiła wykonywanie porozumienie z USA w sprawie redukcji ilość 

plutonu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37539616 

 

 

Talibowie szturmują Kunduz 

(ź) 

http://www.dw.com/de/taliban-st%C3%BCrmen-zentrum-von-kundus/a-35949444 

 

 

10 filmów do obejrzenia w październiku 

(ź) 

http://www.bbc.com/culture/story/20161003-ten-films-to-watch-in-october 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37557138
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-37549219
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37542860
http://www.bbc.com/news/world-europe-37539616
http://www.dw.com/de/taliban-st%C3%BCrmen-zentrum-von-kundus/a-35949444
http://www.bbc.com/culture/story/20161003-ten-films-to-watch-in-october
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1.X 

Konflikt w Syrii: Szpital w Aleppo został zbombardowany bombami 

beczułkowymi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37528260 

 

 

HISZPANIA: Lider socjalistów Pedro Sanchez ustępuje ze stanowiska 

(ź) 

http://www.dw.com/de/spanischer-sozialistenchef-pedro-sanchez-tritt-

zur%C3%BCck/a-35941134 

 

 

Papież w Gruzji: Stadion w Tibilisi był w części pusty podczas mszy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37530407 

 

 

 

Pszczoły z Hawajów na liści gatunku zagrożonego wyginięciem 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37530284 

 

 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37528260
http://www.dw.com/de/spanischer-sozialistenchef-pedro-sanchez-tritt-zur%C3%BCck/a-35941134
http://www.dw.com/de/spanischer-sozialistenchef-pedro-sanchez-tritt-zur%C3%BCck/a-35941134
http://www.bbc.com/news/world-europe-37530407
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37530284

