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Zmarł Sir Bruce Forsyth: legenda telewizji w wieku 89 lat
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Atak w Barcelonie: Kierowca ciężarówki został zastrzelony
Angielski chłopiec był jedną z ofiar ataku w Barcelonie
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Stany Zjednoczone nakładają sankcje na chińskie i rosyjskie firmy
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4

Atak w Barcelonie: „Podejrzani" planowali zaatakować
słynne budowle jak np. kościół Sagrada Familia

4

W austriackich Alpach zginęło 5 niemieckich wspinaczy

3

Tropikalne ulewy-ulice zamieniły się w rzeki

3

Kwestia pocisków wystrzelonych przez Koreę Północną:
D. Trump ostrzega „wszystkie opcje" są możliwe

2

FRANCJA: Rząd prezydenta E. Macrona rozpoczął proces
odnowy francuskiego systemu pracy

29 sierpień (wtorek) – 31 sierpień (czwartek) 2017

31.VIII
Stany Zjednoczone nakazały zamknięcie rosyjskiego konsulatu w San Francisco
oraz inny w odpowiedzi za podobne działanie ze strony Rosji wobec USA
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41115352

FRANCJA: Rząd prezydenta E. Macrona rozpoczął proces odnowy francuskiego
systemu pracy
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-41094790

Gra o tron księżnej Diany
źródło: BBC
http://www.bbc.com/culture/story/20170831-princess-dianas-game-of-thrones
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29.VIII
Kwestia pocisków wystrzelonych przez Koreę Północną: D. Trump ostrzega
„wszystkie opcje" są możliwe
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-41082680

Powodzie w Houston: Tamy osiągnęły swój najwyższy poziom i woda zaczyna się
przelewać
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41081629

22 sierpień (wtorek) – 28 sierpień (poniedziałek) 2017

27.VIII
Tropikalne ulewy-ulice zamieniły się w rzeki
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-41068745/tropical-storm-harveystreets-turned-into-rivers-in-houston
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W austriackich Alpach zginęło 5 niemieckich wspinaczy
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-41067598

24.VIII
Chińskie wojsko radzi co zrobić aby potencjalni rekruci łatwiej zdali testy
sprawnościowe
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-41039233

22.VIII
Stany Zjednoczone nakładają sankcje na chińskie i rosyjskie firmy w związku
z Koreą Północną
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41018573

Atak w Barcelonie: „Podejrzani" planowali zaatakować słynne budowle jak np.
kościół Sagrada Familia
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-41010469

15 sierpień (wtorek) – 21 sierpień (poniedziałek) 2017
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21.VIII
Atak w Barcelonie: Kierowca ciężarówki został zastrzelony przez policję
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-41004603

20.VIII
Atak w Barcelonie: terrorystyczna komórka w Hiszpanii miała 120 pojemników
z gazem
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-40990927

Angielski chłopiec był jedną z ofiar ataku w Barcelonie
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/uk-40993651

Zaginiony okręt z II wojny światowej USS Indianapolis został odnaleziony po
72 latach
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40991326

18.VIII
Hiszpania i Cambrils: Był przygotowywany „większy" atak
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źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-40975552

USA: Ze stanowiska odszedł Steve Bannon strateg Białego Domu D. Trumpa
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40980994

Zmarł Sir Bruce Forsyth: legenda telewizji w wieku 89 lat
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-40978576

15.VIII
USA: W północnej Karolinie zburzono pomnik konfederatów
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-40935250/confederate-statuepulled-down-in-north-carolina

Upadające drzewa zabiły 12 osób na portugalskiej wyspie Maderze
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-40940007

Archeolodzy odkryli trzy starożytne grobowce w Egipcie datowane na około
2000 lat
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40939274
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8 sierpień (wtorek) – 14 sierpień (poniedziałek) 2017

14.VIII
Południowokoreański prezydent Moon Jae-in wezwał amerykańskiego sojusznika
aby pomógł w zapobieżeniu wybuchowi wojny podczas gdy rośnie napięcie w
związku zagrożeniem nuklearnym ze strony Korei Północnej
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-40923284

Sierra Leone: W wyniku osunięcia ziemi zginęło co najmniej 179 osób
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-africa-40926187

13.VIII
Charlottesville: D. Trump został skrytykowany w związku z z odpowiedzią w
sprawie marszu
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40915569

Jak powstał mit o Iluminatach?
źródło: BBC
http://www.bbc.com/future/story/20170809-the-accidental-invention-of-theilluminati-conspiracy
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12.VIII
Korea Północna: Chiny wywierają presję na D. Trumpa aby nie pogarszał
sytuacji
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-40909468

Właściciel holenderskiej łodzi podwodnej został aresztowany w związku z
zaginięciem dziennikarki
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-40909469

Stany Zjednoczone: Marsz białych nacjonalistów w pobliżu Uniwersytety
Virginia
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40909547

10.VIII
Zagraniczni obserwatorzy pokładają wiarę w proces wyborów w Kenii pomimo iż
przywódca opozycji Raila Odinga jest przekonany, ze doszło tam do masowego
oszustwa
źródło: BBc
http://www.bbc.com/news/world-africa-40887129

Prezydent USA D.Trump ostrzega Korę Północną
źródło: BBC
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40894529

9.VIII
Sekretarz Obrony USA Jim Mattis poinformował Koreę, aby uniknęła działań,
które doprowadzą do „końca reżimu i zniszczenia kraju"
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40879485

8.VIII
Tragiczne trzęsienie ziemi nawiedziło prowincję Syczuan
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-40869028

D.Trump grozi

Korei Północnej

źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40869319

1 sierpień (wtorek) – 7 sierpień (poniedziałek) 2017

7.VIII
Korea Północna obiecuje odpłacić Stanom Zjednoczonym w związku z
wprowadzeniem sankcji
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-40846959
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Amerykański sekretarz stanu ostrzegł ministra spraw zagranicznych Rosji
przed "poważna nieufnością" pomiędzy dwoma krajami w związku z wpływem
Rosji na wybory w stanach Zjednoczonych
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40852910

Kenia wstrzymuje oddech przed wynikami wyborów
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-africa-40843728

6.VIII
Aresztowania w Wenezueli w związku z próbą wzniecenia powstania
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-40843494

Korea Północna: Chiny naciskają na sąsiada aby zaprzestał prób z testami
pocisków
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-40842068

Izrael planuje zamknięcie w Izraelu, mającej swoją siedzibę w Katarze,
stacji Al Jazeera oraz cofnięcia pozwolenia na pracę jej dziennikarzy
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40843126
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5.VIII
Lombok: Po ponownych wstrząsach doszło do nowych ofiar trzęsienia ziemi na
indonezyjskiej wyspie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-45076800

Atak drona w Wenezueli: aresztowano sześć osób
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-45077057

Katastrofa w Szwajcarii: Zginęło 20 osób
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-45076060

3.VIII
Prezydent USA D. Trump wywiera presję an prezydenta Meksyku, aby ten
przestał publicznie mówić, że nie zapłaci za budowę muru na granicy
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40817253

Afganistan: Atak na konwój w Kabulu, co najmniej trzy osoby zostały zabite
przez bombę zdetonowaną przez zamachowca samobójcę
źródło: BBC
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http://www.bbc.com/news/world-asia-40820947

2.VIII
Naukowcy po raz pierwszy usunęli z embrionu kawałek uszkodzonego DNA, które
było odpowiedzialne za chorobę serca
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/health-40802147

Niemieccy producenci samochodów uzgodnili z politykami aby ograniczyć
szkodliwą emisję spalin przez aktualizację oprogramowania w 5 milionach
pojazdów
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-40800587

1.VIII
TURCJA: W sądzie pojawiło się prawie 500 osób oskarżonych o udział w spisku
i aresztowanych po ubiegłorocznym nieudanym zamachu stanu
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-40787520

USA do Północnej Korei: Nie jesteśmy waszymi wrogami
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40797613
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AFGANISTAN: W wyniku eksplozji w meczecie w mieście Herat zginęło około 30
osób i kilkadziesiąt zostało rannych
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-40797016
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