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W numerze:
11 Zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych
11 Wybory prezydenckie w Kenii zostały unieważnione
10 FRANCJA: 15 osób zostało rannych podczas uderzenia pioruna
9

Lampart śnieżny nie jest już na liście „zagrożonych" gatunków

9

IRAK: Co najmniej 60 osób zginęło na skutek zamachów

8

Niemiecki student uwięziony za pisanie do BBC

8

Co by było gdyby nie wyginęły dinozaury?

7

Huragan Maria wzmaga się po zniszczeniu Dominikany

7

Trzęsienie ziemi w Meksyku

5

Angela Merkel będzie sprawować urząd czwartą kadencję

5

USA rozszerzają zakaz wjazdu na Koreę Północną

5

Kurdowie Iraccy muszę zrezygnować z niepodległości

4

AFGANISTAN: Amerykański ataku powietrzny w Kabulu

4 Wyspa ze śmiertelną bronią biologiczną porzucona przez
Sowietów
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3

Chiny zapowiadają zamknięcie wszystkich pn - koreańskich firm

3

Nowozelandzki ptak kiwi może wyginąć w ciągu 50 lat

3

Wojna w Jemenie: ONZ wyraziło zgodę na wysłanie ekspertów

3

Nowe nagranie Baghdadiego opublikowane przez PI

2

Korea Północna i USA pozostają „w bezpośrednim kontakcie"

2 Referendum w Katalonii: tysiące chcą przyjechać na
zgromadzenie
2

Referendum w Katalonii: Aktywiści okupują szkołę

29 wrzesień (piątek) – 30 wrzesień (sobota) 2017

30.IX
Referendum w Katalonii: Aktywiści okupują szkołę przed głosowaniem
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-41452174

Referendum w Katalonii: tysiące chcą przyjechać na zgromadzenie
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-41449762

Korea Północna i Stany Zjednoczone pozostają „w bezpośrednim kontakcie" informuje R. Tillerson sekretarz stanu USA
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41454007
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29.IX
Nowe nagranie Baghdadiego opublikowane przez Państwo Islamskie
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-41435183

Wojna w Jemenie: ONZ wyraziło zgodę na wysłanie ekspertów, którzy zbadają
zbrodnie wojenne
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-41446342

Nowozelandzki ptak kiwi może wyginąć w ciągu 50 lat
żródło:BBC
http://www.bbc.com/news/av/science-environment-41446460/iconic-kiwi-couldbe-extinct-in-50-years

22 wrzesień (piątek) – 28 wrzesień (czwartek) 2017

28.IX
Chiny zapowiadają zamkniecie wszystkich północno-koreańskich firm
działających na jej terytorium
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-41431057
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Wyspa ze śmiertelną bronią biologiczną porzucona przez Sowietów
źródło: BBC
http://www.bbc.com/future/story/20170926-the-deadly-germ-warfare-islandabandoned-by-the-soviets

27.IX
AFGANISTAN: W wyniku amerykańskiego ataku powietrznego w Kabulu ofiarami
zostali cywile
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-41422498

KOREA PÓŁNOCNA: Dokąd zaprowadzi wojna na słowa ze Stanami Zjednoczonymi?
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-41411688

Żegnaj Christopherze Robinie
źródło: BBC
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http://www.bbc.com/culture/story/20170926-film-review-goodbye-christopherrobin

26.IX
Kurdowie Iraccy muszę zrezygnować z niepodległości, albo czek ich głód Erdogan
żródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-41398199

Czy D. Trump dba o ofiary huraganu w Puerto Rico
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41398263

25. IX
Stany Zjednoczone rozszerzają zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych na Koreę
Północną
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41382585

Wybory w Niemczech: Kanclerz Angela Merkel będzie sprawować urząd czwartą
kadencję; AfD jako trzecia partia
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-41376577

Niewiele brakowało a doszło by do wypadku autobusu w austriackich Alpach
źródło: BBC
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http://www.bbc.com/news/world-europe-41381391

22. IX
Korea Północna: D. Trump i Kim Jong-un wzajemnie sie obrażają uznając jeden
drugiego szaleńcem
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-41356836

Theresa May przekonuje UE aby zachować kwestie dotyczące handlu jeszcze
przez dwa lata po Brexicie
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-41355642

15 wrzesień (piątek) – 21 wrzesień (czwartek) 2017

21.IX
D. Trump: Amerykańskie sankcje dotkną poszczególne osoby i w firmy w tym
banki, które prowadzą interesy z Koreą Północną
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41354664
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Trzęsienie ziemi w Meksyku: Wyścig z czasem aby ocalić dzieci, które
znalazły się pod zawaloną szkołą
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-41343244

Hiszpański Trybunał konstytucyjny nałożył kary na głównych przedstawicieli
Katalonii, za organizowanie referendum w sprawie odłączenia się od kraju
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-41346839

19. IX
Trump: Stany Zjednoczone zniszczą Koreę Północną jeśli zostaną zmuszone do
obrony
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41324970

Huragan Maria wzmaga się po zniszczeniu Dominikany
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-41323272

Wojna w Jemenie: co się stało z Saleemem
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-41313552/yemen-war-whathappened-to-saleem
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18.IX
Korea Północna informuje, ze nałożenie sankcji przyśpieszy rozwój programu
nuklearnego
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-41309774

Huragan Maria staję się coraz silniejszy zbliżając się do wysp karaibskich
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-41302157

Co by było gdyby nie wyginęły dinozaury?
źródło: BBC
http://www.bbc.com/future/story/20170918-what-if-the-dinosaurs-hadnt-diedout

17.IX
Niemiecki student uwięziony za pisanie do BBC
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/magazine-41283012

15.IX
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IRAK: Co najmniej 60 osób zginęło na skutek zamachów w pobliżu miasta
Nasirija
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-41270791

MALEZJA: Na skutek pożaru w Kuala Lumpur

zginęli uczniowie i nauczyciele

źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-41263147

Lampart śnieżny nie jest już na liście „zagrożonych" gatunków
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-41270646

8 wrzesień (piatek) – 14 wrzesień (czwartek) 2017

14.IX
IRAK: Co najmniej 60 osób zginęło na skutek zamachów w pobliżu miasta
Nasirija
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-41270791

MALEZJA: Na skutek pożaru w Kuala Lumpur

zginęli uczniowie i nauczyciele

źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-41263147

Lampart śnieżny nie jest już na liście „zagrożonych" gatunków
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źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-41270646

1 wrzesień (piatek) – 7 wrzesień (czwartek) 2017

5.IX
Korea Północna: Czy ostatni test nuklearny oznacza wojnę?
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-41150291

2.IX
Wybory w Kenii: Kenyatta obiecuje „naprawić" sądy po zwycięstwie
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-africa-41136478

USA: D.Trump obiecał pomoc w związku z powodziami podczas swojej wizyty w
Teksasie
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41134799

FRANCJA: 15 osób zostało rannych podczas uderzenia pioruna podczas
festiwalu muzycznego
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-41136592
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1.IX
Niemcy w Aachen rozdają bezpłatne tabletki z jodyną w obawie przed awarią
elektrowni w Belgii
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-41121761

Wybory prezydenckie w Kenii zostały unieważnione przez Sąd Najwyższy
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-africa-41123329

Zakaz wjazdu do USA: Osoby, na które został nałożony mogą się starać o
udzielenie zgody
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41127584
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