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Niemcy: Wybory; SPD najsilniejsza w Berlinie
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8

UNHCR: Najtragiczniejszy rok na M. Śródziemnym

8

Angelina Joli rozwodzi się z Bradem Pittem

7

Państwo Islamskie zostało wyparte z Mosulu

6

USA: Strzelanina w Charlotte

5

Zmarł ostatni więzień Oświęcimia - Max Mannheimer

2

IZRAEL: Pogrzeb Szimona Peresa

2

Ostatni misja Rosetty - zderzenie z kometą
22 wrzesień (czwartek) – 30 wrzesień (piątek) 2016

30.IX
Stany Zjednoczone bronią syryjskich grup dżihadystów - uważa S. Lavrow
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37520793

Ostatni misja Rosetty - zderzenie z kometą
(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-37520420

IZRAEL: Pogrzeb Szimona Peresa
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37515057
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27.IX
Debata kandydatów na prezydenta: D. Trum informuje, że mógł zdobyć wyższą
przewagę nad H. Clinton
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37486320

Urodziło się pierwsze dziecko, w którego zapłodnieniu wzięło udział „trzy
osoby"
(ź)
http://www.bbc.com/news/health-37485263

Wypadek w Merlin Attractions Operations Ltd - operator skazany na
wypłacenie 5 milinów funtów odszkodowania
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-england-stoke-staffordshire-37481825

NIEMCY: Seksizm w CDU
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37482029

25.IX
Konflikt w Syrii: USA oskarża Rosję o „barbarzyństwo" w Aleppo
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37468080

Gigantyczny teleskop w Chinach rozpoczyna pracę
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(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-37453933

Pisarz jordański oskarżony o bluźnierstwo Nahid Hattar został zamordowany
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37465656

24.IX
Wielka Brytania: Przywództwo w Partii Pracy: Jeremy Corbyn pokonał Owena
Smitha
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37461048

Konflikt w Syrii: Po bombardowaniu w Aleppo nie ma wody
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37460849

Prezydent USA Barack Obama otworzył muzeum afrykańsko-amerykańskie w
Washington DC
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37461048

Atak w stanie Washington: trwa obława na sprawcę strzelaniny w Burlington
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37462235
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Zmarł ostatni więzień Oświęcimia

- Max Mannheimer

(ź)
http://www.dw.com/de/auschwitz-%C3%BCberlebender-max-mannheimer-ist-tot/a35879930

23.IX
Konflikt w Syrii: Trwają bombardowania Aleppo przy jednoczesnym postępie
ofensywy wojsk rządowych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37449968

Miasto w gruzach i popiele
(ź)
http://www.dw.com/de/eine-stadt-wird-in-schutt-und-asche-gebombt/a-19570082

Rosja i Pakistan rozpoczęły wspólne manewry milicji
(ź)
http://www.dw.com/de/russland-und-pakistan-startenmilit%C3%A4rman%C3%B6ver/a-19570701

Wybory w USA: Ted Cruz udzielił poparcia D. Trumpowi
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37457694

U Terry'ego Jonesa z Cyrku Monty Pythona stwierdzono początki demencji
(ź)
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-37451043

22.IX
Konflikt w Syrii: Samoloty zbombardowały pozycje rebeliantów w Aleppo
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37438536

Łódź z egipskim emigrantami przewróciła się: utonęło kilkaset osób
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37439294

Chińskie władze skrytykowały sposób naprawy Wielkiego Muru
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-37442276

USA: Strzelanina w Charlotte: pośród protestów ogłoszono stan wyjątkowy
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37436676

Ursula von der Leyen in Bagdad: Państwo Islamskie zostało wyparte z Mosulu
(ź)
http://www.dw.com/de/ursula-von-der-leyen-in-bagdad-iszur%C3%BCckgedr%C3%A4ngt-auf-mossul/a-19568824

17 wrzesień (sobota) – 21 wrzesień (środa) 2016

21.IX
Wojna w Syrii: John Kery nalega, aby wszystkie samoloty pozostały na ziemi
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37432797

Zuckerberg i Chan chcą zwalczyć wszystkie choroby gnębiące ludzkość do 2100
roku
(ź)
http://www.bbc.com/news/technology-37435425

Dwaj poszukiwanie mężczyźni w związku z ładunkiem, który nie wybuch w Nowym
Jorku
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37433684

20.IX
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Konflikt w Syrii: ONZ zawiesza pomoc po bombardowaniu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37417898

Angelina Joli rozwodzi się z Bradem Pittem
(ź)
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-37422843

Morderstwo W Indiach: Przechodnie widzieli jak na ich oczach zasztyletowano
kobietę
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-37415843

Komentarz: wstyd dla Europy
(ź)
http://www.dw.com/de/kommentar-eine-schande-f%C3%BCr-europa/a-19563408

UNHCR: Najtragiczniejszy rok na Morzu Śródziemnym
(ź)
http://www.dw.com/de/unhcr-bef%C3%BCrchtet-das-t%C3%B6dlichste-jahr-immittelmeer/a-19564277

18.IX
Wybuch bomby w Nowym Jorku był „aktem terroru" powiedział gubernator Andrew
Cuomo
POLSKI PORTAL 1-30 wrzesień 2016

8

nr 9 (42)

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37402130

Milicjanci zaatakowali indyjską bazę wojskową zabijając 17 osób
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-37399969

Konflikt w Syrii: Atak amerykański, w którym zginęło kilkudziesięciu
żołnierzy rządowych zagraża utrzymaniu rozejmu - uważa Rosja
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37400810

W japońskiej jaskinie znaleziono najstarsze na świecie haczyki na ryby
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-37402183

NIEMCY - wybory: SPD pozostaje najsilniejsza w Berlinie
(ź)
http://www.dw.com/de/live-ticker-spd-bleibt-in-berlin-st%C3%A4rkstekraft/a-19560132

17.IX
Konflikt w Syrii: „W wyniku amerykańskich nalotów zginęło kilkudziesięciu
żołnierzy sił rządowych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37398721
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Protesty w Niemczech przeciwko transatlantyckim umowom handlowym: TTIP i
CETA
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37396796

Grupa Viegrad (państw członkowskich UE z Europy Środkowej może „zawetować
Brexit"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37396805

Belgia po raz pierwszy zgodziła sie na przeprowadzenie eutanazji na
śmiertelnie chorym 17-latku
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37395286

Zawieszeni broni w Syrii: W. Putin kontratakuje
(ź)
http://www.dw.com/de/waffenruhe-in-syrien-putin-schl%C3%A4gt-zur%C3%BCck/a19559024

8 wrzesień (czwartek) – 14 wrzesień (środa) 2016

14.IX
Były prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva i jego żona przed
zarzutami w sprawie korupcji
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-latin-america-37368852

Colin Powell określa D. Trumpa jako "narodową hańbę" w związku z
przeciekiem maili
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37364189

Chłopie z Ohio ma nowy dom
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37368881

Natali Portman jako Jacqueline Kennedy
(ź)
http://www.bbc.com/culture/story/20160914-film-review-does-natalie-portmansoar-as-jackie

12.IX
Wojna w Syrii: Rozejm wchodzi w życie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37335829

D. Trump przekonuje o swoim dobrym stanie zdrowia po diagnozie H. Clinton
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37336164
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WIELKA BRYTANIA: David Cameron odchodzi z polityki
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-37342152

Holenderska policja walczy z dronami przy pomocy orłów
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37342695

Kurdyjska "Angelina Joe"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37337908

11.IX
Test broni jądrowej Korei Północnej: Południe może spalić Pyongyang „na
popiół"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-37331852
Niepodległość Katalonii: Setki tysięcy ludzi zebrało się na wiecach
popierających oderwanie się od Hiszpanii
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37334382

Hillary Clinton "poczuła się niedobrze" podczas uroczystości
upamiętniających zamach z 9 września 2001 roku
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37332106
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Płacz gwiazd nad dramatem Hiden Figures opowiadającym o pracy trzech afroamerykańskich kobiet dla NASA
(ź)
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-37292072

9.IX
Nieudany zamach w Paryżu „był kierowany przez PI"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37318310

Największy jak do tej pory test nuklearny Korei Północnej wywołał globalne
oburzenie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-37317782

Zmiana Facebooka w stosunku do fotografii dziewczynki poparzonej napalmem
(ź)
http://www.bbc.com/news/technology-37318040

Robot który operuje w gałce ocznej
(ź)
http://www.bbc.com/news/health-37246995
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8.IX
Konflikt Turcja - Partia Pracujących Kurdystanu: Tysiące nauczycieli
zostało zawieszonych w wykonywaniu obowiązków
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37312116

Czym jest Aleppo? Gary Johnson zbity

z tropu przez postawione pytanie.

(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37309763

Barack Obama karci „nieobliczalnego" D. Trumpa po tym jak ten powiedział,
że rosyjski prezydent W. Putin byłby lepszym kandydatem
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37305760

INDIE; Morderstwo Preeti Rathi: Wyrok śmierci za atak przy użyciu kwasu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-37304187

1 wrzesień (czwartek) – 7 wrzesień (środa) 2016

7.IX
Wybory w USA: D. Trump zapowiada wielką ekspansję stanów Zjednoczonych
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(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37300701

Dokumenty w Panamie: Dania chce kupić dokumenty, których treść wyciekła na
zewnątrz
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-37299637

Państwo Islamskie: Turcja i stany Zjednoczone „są gotowe aby uderzyć na
stolicę"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37298968

Paraolimpiada w RIO: Ceremonia otwarcia
(ź)
http://www.bbc.com/sport/live/disability-sport/37226555

6.IX
Dwóch szwedzkich sędziów należących do panelu przyznającego nagrody Nobla w
dziedzinie medycyny zostało zwolnionych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37286980

W wyniku ataku rakietowego bojowników PI zginęło dwóch tureckich żołnierzy
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37291821

Konflikt w Syrii: Rządowe samoloty zrzuciły „ładunki z chlorem" na Aleppo
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37291182

Nowy film Mela Gibsona tak samo poruszający i straszny jak Braveheart
(ź)
http://www.bbc.com/culture/story/20160906-mel-gibsons-film-is-as-stirringand-gruesome-as-braveheart

5.IX
Rodzice na Korsyce przeciwni noszeniu chust przez kobiety
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37278464
Konflikt w Syrii: PI przyznało się do serii zamachów w których zginęło
kilkadziesiąt osób
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37274240

Pożar lasów w Hiszpanii zmusił do ewakuacji turystów i mieszkańców
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37273803

Philae: zaginiony lądownik został odnaleziony
(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-37276221

4.IX
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CDU - partią rządzącej kanclerz Angeli Merkel została pokonana podczas
wyborów w północno - wschodnich Niemczech
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37271971
Odziały syryjskich wojsk rządowych odzyskały ponownie kontrolę nad
częściami Aleppo odcinając dostawy dla bojowników
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37271625

Pierwsza Minister Szkocji Nicola Sturgeon opowiedziała o „pełnym bólu
doświadczeniu" zawiązanym ze stratą dziecka w 2012 roku
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-37270135

Króciutki kod, który może zniszczyć komputer
(ź)
http://www.bbc.com/future/story/20160901-the-tiny-bits-of-code-that-canwreck-computers

1.IX
Rakieta Specex eksplodowała na przylądku Canaveral
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37247077

Zaćmienie słońca w Afryce: „Widoczny pierścień ognia”
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(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-37248620

Wenezuela: Setki tysięcy ludzi wzięło udział w marszach przeciwko
prezydentowi Nicolasowi Maduro
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-37243191

Amerykański Georgetown University pomoże potomkom niewolników, którzy
zostali sprzedani przez uczelnię w XIX wieku
(ź)
http://www.bbc.com/news/education-37250917
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