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W numerze:
10 Korzyści wynikające z picia wody z cytryną
10 W wyniku obsunięcia ziemi w Kolumbii zginęło ponad 100 osób
10 ROSJA: Pierwsze ofiary zamachu zostały zidentyfikowane
9

Wg Białego Domu za atakiem chemicznym stoi Bashar al Asad

9

Naukowcy poinformowali, że wokół GJ 1132b jest atmosfera

9

Prezydent Chin Xi Jinping wylądował na Florydzie

8

SZWECJA: Ciężarówka zabiła co najmniej cztery osoby w stolicy

7

Egipt ogłosił stan wyjątkowy

7

Atak w Sztokholmie: Szwecja uczciła minutą ciszy ofiary ataku

6

Hiszpańska policja aresztowała rosyjskiego programistę

6

Wojna w Syrii: Grupa państw G7 chce stworzyć jednolity front

6

Atak USA przy użyciu tzw. matki wszystkich bomb na PI

6

Chiny obawiają się konfliktu Korea Północna - Stany Zjednoczone

6

Nieznani którzy zapobiegli katastrofie rakiety Apollo 13

5

AFGANISTAN: Atak Talibów na bazę w prowincji Balkh
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5

Egipscy żołnierze oskarżeni o zabicie bezbronnych

4

Niemiecka AfD (Alternatywa dla Niemiec) zmierza w prawą stronę

4

Północna Korea „zatrzymuje amerykańskiego obywatela"

4

Wybory we Francji: W pierwszej turze E. Macron uzyskał 23,7%

4

Północna Korea „zatrzymuje amerykańskiego obywatela"

3

Wyspa na której piraci ukryli 100 milionów dolarów

2

Zginął Szwajcarski alpinista Ueali Steck

2

Kilkudziesięciu Jazydów uwięzionych przez PI zostało uwolnionych
22 kwiecień (sobota) – 30 kwiecień (niedziela) 2017

30.IV
Donald Trump: Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un jest "inteligentnym
ciasteczkiem"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-39764834

Kilkudziesięciu Jazydów uwiezionych przez Państwo Islamskie zostało
uwolnionych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39762790

NIEMCY: We frankfurcie aresztowano szwajcarskiego "szpiega"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39763293

Szwajcarski alpinista Ueali Steck zginął podczas przygotowywania się do
wejścia na Mont Everest
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39762790

Dlaczego obrazy Johanesseas Vermera są mniej "realne" niż sie wydaje
(ź)
http://www.bbc.com/culture/story/20170425-why-vermeers-paintings-are-lessreal-than-we-think

Są zwierzęta, które potrafią przetrwać nawet jeśli zostaną zjedzone
(ź)
http://www.bbc.com/earth/story/20170424-there-are-animals-that-can-survivebeing-eaten

27.IV
Front Narodowy Marine Le Pen mógł zdefraudować 5,4 miliona dolarów,
informują źródła UE
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39733452

Wojna w Syrii:”Izraelski atak" był wymierzony w cel wojskowy w pobliżu
lotniska w Damaszku
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39728682

Brexit: Kanclerz A. Merkel ostrzega Wielką Brytanię w związku z rozmowami z
UE
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39730326

Wyspa na której piraci ukryli 100 milionów dolarów
(ź)
http://www.bbc.com/travel/story/20170425-the-island-with-100-million-hidden
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Kobieta, która przebiega 40 maratonów w 40 dni
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-australia-39650323

23.IV
Wybory we Francji: W pierwszej turze Emmanuel Macron uzyskał 23,7 % głosów
a Marine Le Pen 21,7% poinformowała telewizja
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39686993

WŁOCHY: Kryzys związany z emigrantami; organizacje pozarządowe współpracują
z handlarzami ludźmi
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39686239

Północna Korea „zatrzymuje amerykańskiego obywatela"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-39683518

22.IV
Niemiecka AfD (Alternatywa dla Niemiec) zmierza w prawą stronę
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39677510
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AFGANISTAN: Atak w Mazar-e Sharif: trwają uroczystości żałobne w związku z
napaścią Talibów na bazę wojskową
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-39680101

LIBAN: Nowe prawo w związku z dokonaniem gwałtu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39680838

8 kwiecień (sobota) – 21 kwiecień (piątek) 2017

21.IV
FRANCJA: Napastnikiem, który zastrzelił policjanta na Ulicy Champs Elysees
w Paryżu okazał się być Karim Cheurfi skazany przestępca
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39671542

Egipscy żołnierze oskarżeni o zabicie bezbronnych osób zatrzymanych na płw.
Synaj
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39670873

AFGANISTAN: W wyniku ataku Talibów na bazę w prowincji Balkh zginęło
kilkudziesięciu żołnierzy afgańskich
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-39672357
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Nieznani bohaterzy, którzy zapobiegli katastrofie rakiety Apollo 13
(ź)
http://www.bbc.com/future/story/20170419-the-unsung-heroes-who-preventedthe-apollo-13-disaster

14.IV
Chiny obawiają się konfliktu Korea Północna - Stany Zjednoczone „w każdym
momencie"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-39600426

Atak nożownika w Jerozolimie: Zginęła kobieta narodowości brytyjskiej
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39601337

Atak USA przy użyciu tzw. matki wszystkich bomb na Państwo Islamskie w
Afganistanie - zginęło kilkadziesiąt osób
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-39598046

10.IV
Wojna w Syrii: Grupa państw G7 chce stworzyć jednolity front przeciwko
Rosji i Assadowi
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39551463

Hiszpańska policja aresztowała rosyjskiego programistę pod zarzutem
zaangażowania w "hackowanie" podczas wyborów w USA
(ź)
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http://www.bbc.com/news/technology-39553250

Atak w Sztokholmie: Szwecja uczciła minutą ciszy ofiary ataku
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39554671

9.IV
Egipt ogłosił stan wyjątkowy po atakach na kościoły koptyjskie w wyniku
czego zginęło co najmniej 44 osoby
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39548645

Napastnikowi ze Sztokholmu odmówiono prawa pobytu w Szwecji
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39545642

Sekretarz Stanu Rex Tillerson powiedział, ze to Rosja nie zapobiegła
przeprowadzeniu ataku chemicznego w Syrii
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39548388

8.IV
Atak w Sztokholmie: Policja poinformowała, że w ciężarówce znaleziono
"podejrzane urządzenie"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39539689
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Prezydent Iranu Hassan Rouhani określił amerykański atak na bazę w Syrii
okazją dla świętowania dla terrorystów
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39540019

ETA rozbraja się: Francuska policja zabezpieczyła skład broni w pobliżu
Bayonne
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39540081

1 kwiecień (sobota) – 7 kwiecień (piątek) 2017

7.IV
Wojna w Syrii: W ONZ doszło do rozmów w związku z amerykańskim atakiem
rakietowym
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39529264

SZWECJA: Ciężarówka zabiła co najmniej cztery osoby w stolicy kraju
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39531108

RPA: Protesty przeciwko prezydentowi Jacob Zuma
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-39526313
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6. IV
Prezydent Chin Xi Jinping wylądował na Florydzie, aby rozmawiać na temat
Korei Północnej i handlu z nowym przywódcą USA
(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-39521344

Republikanie podjęli decyzję w sprawie tzw. "opcji nuklearnej " na skutek
nominacji Neila Gorsucha

Amerykański Senat przyjął opcję nuklearną. Nazywana "opcją nuklerną" za
względu na jej konsekwencje, umożliwi ona Republikanom zatwierdzenie na
stanowisku sędziego Sądu Najwyższego Neila Gorsucha
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39517649

https://wiadomosci.wp.pl/amerykanski-senat-przyjal-opcje-nuklearna6109227449726593a

Naukowcy poinformowali, że wokół planety GJ 1132b jest atmosfera
(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-39521344

4. IV
Zdaniem Białego Domu za atakiem chemicznym w wyniku, którego zginęło 58
osób stoi prezydent Bashar al Asad
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39493854
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ROSJA: Pierwsze ofiary zamachu bombowego w metrze w Petersburgu zostały
zidentyfikowane
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39497025

USA: Doradca prezydenta B. Obamy zaprzecza, że była prowadzona obserwacja
poczynań związanych z kampanią prezydencką D. Trumpa
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39496941

1. IV
W wyniku obsunięcia ziemi w Kolumbii zginęło ponad 100 osób
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-39468575

Poeta epoki sowieckiej Yevgeny Yevtushenko zmarł w wieku 84 lat
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39467270

Korzyści wynikające z picia wody z cytryną
(ź)
https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/health-benefits-lemon-water
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