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2

Zamach bombowy w Kabulu - zginęło co najmniej 90 osób

2 Amerykański prezydent Donald Trump jest gotowy, aby wyłamać
się z paryskiego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych
informują amerykańskie media cytując osoby, które sąodpowiedzialne
za podjęcie decyzji
28 maj (poniedziałek) – 31 maj (czwarte) 2017

31.V
Amerykański prezydent Donald Trump jest gotowy, aby wyłamać się z
paryskiego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych informują
amerykańskie media cytując osoby, które są odpowiedzialne za podjęcie
decyzji
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40108659

Zamach bombowy w Kabulu: Przywódca Afganistanu potępił „tchórzliwy" atak w
wyniku, którego zginęło co najmniej 90 osób
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-40109568

22 maj (poniedziałek) – 28 maj (niedziela) 2017

28.V
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Angela Merkel: Europa „nie może nadal polegać na sprzymierzeńcach" po
Trumpie i Brexicie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-40078183

Brytyjskie Linie Lotnicze: Na lotnisku Heathrow w dalszym ciągu panuje
chaos
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-40074751

STANY ZJEDNOCZONE: W wyniku strzelaniny w Missisipi zginęło osiem osób
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40078291

RPA: Prezydent Jacob Zuma „planuje drugi dom w Dubaju"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-40075356

23.V
WIELKA BRYTANIA: Salman Abedi został uznany przez policję za podejrzanego
zamachowca samobójcę, który zabił 22 osoby i zranił 59 w Manchester Arena w
poniedziałek w nocy
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-40020168

Atak w Manchesterze: skutki przedstawione na zdjęciach
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(ź)
http://www.bbc.com/news/in-pictures-40016086

W wieku 89 lat zmarł aktor Roger

Moore

(ź)
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-40018422

MOUNT EVEREST - Uskok Hillarego: zniknął czy tez nie?
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-39997548

22.V

D.Trump powiedział podczas swojej wizyty do Izraela, ze Iran nigdy nie
wyprodukuje broni jądrowej
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39973197
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ZIMBABWE: Myśliwy został stratowany na śmierć przez postrzelonego przez
siebie słonia
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-39996592

15 maj (poniedziałek) – 21 maj (niedziela) 2017

21.V

Korea Północna przeprowadziła nowy test pocisków balistycznych informuje
Korea Południowa
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-39990836

USA: D. Trup przekonuje muzułmańskich liderów aby przeciwstawili się
radykalnym ugrupowaniom religijnym
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39989548

Festiwal filmowy w Cannes: film dostępny tylko w sieci Netflix pt. „The
Meyerowitz Stories" z aspiracjami „do dużego ekranu"
(ź)
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-39992496
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Cecha charakterystyczna dla Mount Everestu - Uskok Hilarego zawalił się
czyniąc zdobycie najwyższego szczytu jeszcze trudniejszym
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-39989992

20.V
STANY ZJEDNOCZONE: D. Trump w Arabii Saudyjskiej - administracja informuje
o sygnowaniu porozumień wartych 250 miliardów dolarów
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39984903

Norwegia zwiększy ochronę arktycznego skarbca nasion w związku z
zagrożeniem zmianami klimatycznymi
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39987495

Przez 70 lat rodzina Ziółkowskich rzeźbiła skały w Black Hills Południowej
Dakoty - efekt postać Szalonego Konia 10 razy większa niż rzeźba na Mount
Rushmore
(ź)
http://www.bbc.com/travel/story/20170516-the-family-out-sculpting-mountrushmore
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17.V
USA: Biały Dom odnowił część sankcji wymierzonych przeciwko Iranowi
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39950827

Nowy Gabinet E. Macrona: Kobiety objęły połowę nowych ministerstw we
Francji
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39948523

8 maj (poniedziałek) – 14 maj (niedziela) 2017

14.V
FRANCJA: Emmanual Macron został zaprzysiężony na prezydenta
(ź)
http://www.bbc.com/news/live/world-europe-39900179

Korea Północna przeprowadziła nowy test pocisków balistycznych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-39911530

Piątkowy cyber atak dotknął ponad 200 000 ludzi w 150 krajach, informuje
szef Europolu Rob Wainwright
(ź)
http://www.bbc.com/news/technology-39913630
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Chiny zainwestują 124 miliardy dolarów w związku z planem przebudowy
portów, dróg i sieci kolejowych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-39912671

10.V
STANY ZJEDNOCZONE: Zamieszanie po zwolnieniu szefa FBI
(ź)
http://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-39866259

Kryzys w związku z Państwem Islamskim: Wojska opozycji „zajęły miasto Tabqa
oraz zaporę
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39877719

RFA: Władze jednego z wiodących uniwersytetów południowoafrykańskich
zapowiedziały, że przeprowadzą śledztwo w sprawie plakatów na kampusie
inspirowanych symboliką nazistowską
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-39871059

1 maj (poniedziałek) – 7 maj (niedziela) 2017
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