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Wybory w Holandii: protest przeciwko partiom populistycznym

6

FRANCJA: Lotnisko Orly; zastrzelono mężczyznę

6

Dlaczego żywność koloru różowego jest tak zdrowa

6

FRANCJA: Lotnisko Orly; zastrzelono mężczyznę

5

Wojna w Syrii: walki z rebeliantami na przedmieściach Damaszku

4

Atak w Londynie: Cztery osoby zginęły w pobliżu Izby Parlamentu

4

Zmiana diety doprowadziła do wzrostu mózgu u Homo Sapiens
22 marzec (środa) – 31 marzec (wtorek) 2017

31.III
Niemcy odrzucają presję amerykańska na zwiększenie wydatków na NATO
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39460685

Unia Europejska wykluczyła przeprowadzenie wcześniejszych rozmów handlowych
z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39453338

FBI opublikowało zdjęcia z zamachu na Pentagon 11 września 2001 roku
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39461005

Sztuczka, która pozwala żyć niektórym zwierzętom przez stulecia
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(ź)
http://www.bbc.com/earth/story/20170330-the-tricks-that-help-some-animalslive-for-centuries

28.III
Prezydent Donald Trump podpisał dekret prezydencki anulujący osiągnięcia
Baracka Obamy mające ograniczyć zmiany klimatyczne
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39415631

Cyklon Debbie: Australia uruchamia plan ratunkowy
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-australia-39422082

Żona F. Fillona Penelope oficjalnie oskarżona
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39426147

27.III
Przywódca protestów w Rosji Alexei Navalny skazany na 15 dni pozbawienia
wolności
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39404985

Konflikt w związku z Państwem Islamskim: wspierane przez siły amerykańskie
oddziały wstrzymały swoją ofensywę skierowaną na zaporę Tabqa w Syrii
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39406923
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SYRIA Homs: Rebelianci i cywile opuszczają miasto w autobusach
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39405794

Zmiana diety doprowadziła do wzrostu mózgu u Homo Sapiens
(ź)
http://www.bbc.com/earth/story/20170327-why-our-brains-grew-so-big

22.III
Atak w Londynie: Cztery osoby zginęły w pobliżu Izby Parlamentu
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-39359158

Konflikt Państwa Islamskiego: lotnictwo amerykańkie wspiera atak w pobliżu
Raqqa
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39355294

Administracja D. Trumpa była "incydentalnie monitorowana" po wyborach
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39358363

15 marzec (środa) – 21 marzec (wtorek) 2017
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21.III
Amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson nie będzie obecny na spotkaniu
państw NATO, ale odwiedzi Moskwę
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39339431

Brexit: Na szczycie państw UE 29 kwietnia zostaną przedyskutowane następne
kroki
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-39337693

FRANCJA: Minister spraw wewnętrznych Bruno Le Roux ustępuje ze stanowiska w
związku z posadami, które dostały jego córki gdy były nastolatkami
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39346617

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wprowadzają zakaz posiadania laptopów
na pokładzie samolotu podczas lotu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39333424

19.III
Wojna w Syrii: zacięte walki z rebeliantami na przedmieściach Damaszku
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39321098

FRANCJA: Lotnisko Orly: Napastnik zadzwonił do swojego ojca ze słowami:
"Spieprzyłem to"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39320530
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Starożytna oaza w odległych Chinach
(ź)
http://www.bbc.com/travel/story/20170307-an-ancient-oasis-in-chinas-remotedesert

Dlaczego żywność koloru różowego jest tak zdrowa
(ź)
https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/what-are-anthocyanins-and-why-arepurple-foods-so-healthy

18.III
Ministrowie spraw zagranicznych największych potęg ekonomicznych nie
wyrazili zgody na ustawę anty protekcyjną na skutek sprzeciwu Stanów
zjednoczonych
(ź)
http://www.bbc.com/news/business-39315098

Rex Tillerson przekonuje, ze Korea Północna nie jest zagrożeniem
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-39313654

FRANCJA: Lotnisko Orly; zastrzelono mężczyznę, który zaatakował patrol
wojskowy
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39314250
POLSKI PORTAL 1-31 marzec 2017

6

nr 3 (48)

15.III
Turcja "oderwana od rzeczywistości" nazywając Holendrów faszystami
powiedział szef Rady Europejskiej Donald Tusk
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39278131

Wybory w Holandii: Głosujący chcą zaprotestować przeciwko partiom
populistycznym
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39275194

Dlaczego Donald Trump ma tak wysokie poparcie wśród Republikanów
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39083799

Władze Australii ostrzegły przed niebezpieczeństwem używania urządzeń na
baterię podczas lotu, kiedy zapaliły się słuchawki jednej z kobiet
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-39275826

Skradziono prywatne zdjęcia E. Watson
(ź)
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-39280844
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8 marzec (środa) – 14 marzec (wtorek) 2017

14.III
FRANCJA: Maria Le Pen - kobieta, która może zostać prezydentem
(ź)
http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/marine_le_pen

Wobec Fracoisa Fillona formalnie wszczęto śledztwo
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39265906

Turecko - holenderska walka na słowa zaostrzyła się po tym jak turecki
prezydent oskarżył Holendrów o udział w masakrze muzułmanów w Serbrenicy w
Bośni w 1995 roku
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39270095

13.III
Niepodległość Szkocji: Nicola Sturgeon
referendum

jest za przeprowadzeniem drugiego

(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-39255181

STANY ZJEDNOCZONE: Analitycy uważają, że jeśli zostanie wprowadzony system
ubezpieczeń autorstwa Republikanów wtedy 14 milionów straci ubezpieczenie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39261503
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W Egipcie odkopano ogromny tors pochodzący z rzeźby przedstawiającej
faraona Ramzesa II. Inną część głowę wydobyto w ubiegły czwartek
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-3

12.III
ETIOPIA: W wyniku osunięcia ziemi na wysypisku zginęło 48 osób
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-39247381

HAITI: Co najmniej 34 osoby zginęły kiedy autobus wjechał w tłum ludzi w
Gonaives
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-39250668

Prezydent Turcji Erdogan ostrzega, że Holandia zapłaci za zakaz wjazdu dla
ministrów
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39248646

Wyścig rowerowy w Afryce został odwołany na skutek silnego wiatru
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-39248618

11.III
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Turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan opisał Holendrów jako "nazistowskich
i faszystowskich" po tym jak wzrasta konflikt po tym jak tureckiej minister
rodziny zabroniono wstępu do tureckiego konsulatu w Rotterdamie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39242707

Walka o Mosul z Państwem Islamskim: w Pobliżu więzienia Badoush znaleziono
masowy grób - informują siły irackie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39243785

Plemię Himba z Namibii
(ź)
http://www.bbc.com/future/story/20170306-the-astonishing-focus-of-namibiasnomads

10.III
Premier Polski Beata Szydło oskarżyła prezydenta Francji o próbowanie
szantażu swojego kraju w związku z czwartkową reelekcją przywódcy UE
Donalda Tuska
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39232136

Przywódca Korei Południowej Park Geun-hye zmuszona do ustąpienia ze
stanowiska
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-39202936

USA: Donald Trump z zadowoleniem przyjął raport dotyczący nowych miejsc
pracy
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39226688

Największy zabójca, którego możesz nie znać - sepsa
(ź)
http://www.bbc.com/news/health-39219765

9.III
Polsce nie udało się powstrzymać Donalda Tuska przed ponownym wyborem
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39222442

NIEMCY: W Duesseldorfie doszło do ataku przy pomocy siekiery- około pięć
osób zostało rannych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39225847

WŁOCHY: Dwie osoby zginęły po tym jak zawalił się most, po którym prowadzi
autostrada
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39218467

8.III
Międzynarodowy Dzień kobiet: strajki i protesty na całym świecie
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-39208516

Śmierć Kim Jong-nama: Pojawiło się tajemnicze video z jego synem
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-39202424

AFGANISTAN: napastnicy z Państwa Islamskiego przebrani za lekarzy
zastrzelili 30 osób w szpitalu wojskowym w Kabulu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-39202525

Jama w ziemi, która prowadzi do 700-letniej jaskini Templariuszy
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-england-39193347

1 marzec (środa) – 7 marzec (wtorek) 2017

7.III
Zakaz wjazdów wprowadzony przez D. Trumpa: Wymienione kraje potępiają nowy
dekret amerykański
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39194875

Brexit: Rząd ponownie przegrał tym razem Izba Lordów opowiedziała się
przeciwko
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-39200658

Wikileaks "ujawnia hackerskie narzędzia CIA"
(ź)
http://www.bbc.com/news/technology-39193008
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6.III
Przywódcy centroprawicowi jednomyślnie poparli kandydata na prezydenta F.
Fillona
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39184387

Donald Trump podpisał nową dyrektywę zakazującą wjazd na terytorium Stanów
Zjednoczonych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39183153

USA: Sąd Najwyższy odrzucił sprawę związaną z trangenderowymi kwestiami
korzystania z łazienki kiedy Gavin Grimm, który urodził się jako kobieta
ale identyfikuje się jako mężczyzna pozwał szkołę gdyż zabroniono mu
korzystać z męskiej ubikacji
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39186437

Powrót Obamacare: Dlaczego ACA jest tak popularne
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39157793

Żółw, który zjadł 1000 monet
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-39184193
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3.III
Wybory prezydenckie we Francji: F. Fillon przemawia podczas marszu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39171798

Turecki prezydent porównał niemieckich urzędników do Nazistów podczas
ostatniej eskalacji walki na słowa pomiędzy dwoma krajami
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39173296

Pilot syryjskiego myśliwca został uratowany w Turcji
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39172115

STANY ZJEDNOCZONE: Szef wywiadu podczas wyborów prezydenckich zaprzeczył,
ze miał wpływ na wynik kampanii D. Trumpa
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39172719

Niektóre gatunki gekonów potrafią dostosować się do życia w mieście
(ź)
http://www.bbc.com/earth/story/20170227-some-geckos-have-found-a-way-tohunt-in-the-city

2.III
W związku z napięciami w rejonie Morza Bałtyckiego Szwecja przywraca służbę
wojskową
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(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39140100

Palmyra: Siły syryjskie "całkowicie zajęły" miasto będące do tej pory w
rękach Państwa Islamskiego
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39147612

Presja na Prokuratora Generalnego Jeffa Sessions aby odstąpił od sprawy
rzekomego udziału zaangażowania Rosji w wybory prezydenckie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39144015

1.III
WIELKA BRYTANIA: Rząd przegrał kiedy Izba Lordów potwierdziła, że
ministrowie powinni zagwarantować obywatelom - członkom UE "prawo
pozostania w Zjednoczonym Królestwie po Brexicie
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-39133400

FRANCJA: F. Fillon odmawia rezygnacji ze startu w wyborach prezydenckich
pomimo wszczęcia śledztwa przeciwko niemu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-39125941

Przemówienie D. Trumpa było oderwane od rzeczywistości - uważają demokraci
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(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39130236

Znaleziono dowody na powstanie pierwszego życia na Ziemi
(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-39117523
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