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W numerze: 

25    Styl życia, a zdrowie  

23    Xi Jinping ostrzega Hong Kong  

22    NIEMCY: Odbył się pogrzeb Helmuta Kohla 

22    Awaria chińskiej rakiety po jednej godzinie od startu 

20    NIEMCY: Wypadek na autostradzie - zginęło 18 ludzi    

18    Kryzys w Katarze: Restrykcje zostaną utrzymane informuje AS 

18    WENEZUELA: Tłum szturmuje budynek parlamentu 

17    G20: W Hamburgu doszło do starć protestujących z policją  

17    UNESCO uznało stare Miasto Hebron światowym dziedzictwem 

16    Hakerzy zaatakowali kilkadziesiąt elektrowni jądrowych w USA  

14    Pierwszy dzień szczytu G20: Rozmowa D. Trumpa z W. Putinem   

11    Mosul: Iracki premier świętuje zwycięstwo nad PI 

11    Epidemia cholery w Jemenie dotknęła już 300 000 osób 

10    Były prezydent Brazylii I. L. da Silva został uznany za winnego  

10    Zabójstwo Borysa Nemtsova: Skazano pięciu Czeczenów 
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8     Polacy zorganizowali protest przeciwko reformie sądownictwa 

8     USA: Starania D. Trumpa o unieważnienie systemu opieki  

8     Ziemia zamienia się w "Planetę Plastiku" 

7     Premier  B. Netanyahu potępił politykę UE w stosunku do Izraela 

7     OJ Simpson zostanie zwolniony z więzienia w Nevadzie 

6     Czy wybuch wulkanu w przyszłości zniszczy cywilizację na Ziemi? 

4     Korea Północna przeprowadziła nowy test  

29 lipiec (sobota)  – 31 lipiec (poniedziałek) 2017 

31.VII 

Amerykański wiceprezydent Mike Pence potwierdziła zaangażowanie w 

bezpieczeństwo krajów nadbałtyckich jeśli spotkałaby je agresja ze strony 

Rosji 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40779184 

 

 

KENIA: Chris Msando  szef działu IT odpowiedzialny za skomputeryzowany 

system głosowania został znaleziony martwy kilka dni przed wyborami, które 

odbędą się 8 sierpnia 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-africa-40774938 

 

 

 

W wieku 73 lat zmarł Sam Shepard amerykański aktor i scenarzysta 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-40777076 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40779184
http://www.bbc.com/news/world-africa-40774938
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-40777076
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30.VII 

D. Trump odpowiada Korei Północnej przeprowadzeniem testu obrony oraz 

zapowiedzią manewrów wojskowych przy użyciu bombowców B1 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-40768870 

 

 

W. Putin potwierdził, że personel dyplomatyczny Stanów Zjednoczonych - 755 

osób ma opuścić kraj 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40769365 

 

 

Izraelski żołnierz, który zabił rannego Palestyńczyka przegrał apelację 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40767979 

29.VII 

Napastnik w hamburskim supermarkecie „był znanym islamistą" 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40763369 

 

Brat wygnanego przywódcy Pakistanu Nawaz Sharif miał objąć stanowisko 

premiera 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-40763950 

 

22 lipiec (sobota)  – 28 lipiec (piątek) 2017 

28.VII 

Rodzice Charliego Garda poinformowali o śmierci chłopca 

http://www.bbc.com/news/world-asia-40768870
http://www.bbc.com/news/world-europe-40769365
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40767979
http://www.bbc.com/news/world-europe-40763369
http://www.bbc.com/news/world-asia-40763950
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źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/uk-england-london-40752120 

 

Przewodniczący obrad Kongresu Paul Ryan powiedział, ze jest „zawiedziony i 

sfrustrowany" nieudanym odrzuceniem przez Senat ustawy o zdrowiu tzw. 

Obama-era healthcare 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40755139 

 

 

 

Korea Północna przeprowadziła nowy test międzykontynentalnych pocisków 

balistycznych 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-40757780 

 

 

27.VII 

Palestyńczycy wrócili do świętego miejsca po tym jak Izrael zrezygnował ze 

środków bezpieczeństwa 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40743837 

 

Zwierzęta z Zoo z Allepo przetrwały wojnę i zostały zabrane do Turcji 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-40746043/aleppo-zoo-animals-

rescued-and-taken-to-turkey 

 

 

Dlaczego w amerykańskiej armii kupuje się tak dużo Viagry? 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/uk-england-london-40752120
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40755139
http://www.bbc.com/news/world-asia-40757780
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40743837
http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-40746043/aleppo-zoo-animals-rescued-and-taken-to-turkey
http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-40746043/aleppo-zoo-animals-rescued-and-taken-to-turkey
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40741785 

 

26.VII 

Rodzice śmiertelnie chorego Charli Garda zgodzili się, że swoje ostatnie 

dni powinien spędzić w hospicjum 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/uk-england-40733491 

 

D. Trump: ludzie  o odmiennej tożsamości płciowej niż ta, która wynika z 

ich płci nie mogą służyć w amerykańskiej armii 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40729996 

 

 

25.VII 

Izrael usuwa detektory metalu ze świętego miejsca w Jerozolimie 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40712797 

 

Setki strażaków walczą z pożarem na Korsyce 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/av/world-europe-40714225/corsica-fires-threaten-

homes-in-biguglia 

 

24.VII 

Rodzice śmiertelnie chorego dziecka Charlie Gard zakończyli starania o 

poddanie go eksperymentalnemu leczeniu w Stanach Zjednoczonych 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/uk-england-40708343 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40741785
http://www.bbc.com/news/uk-england-40733491
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40729996
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40712797
http://www.bbc.com/news/av/world-europe-40714225/corsica-fires-threaten-homes-in-biguglia
http://www.bbc.com/news/av/world-europe-40714225/corsica-fires-threaten-homes-in-biguglia
http://www.bbc.com/news/uk-england-40708343
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Czy wybuch wielkiego wulkanu w przyszłości zniszczy cywilizację na Ziemi? 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/future/story/20170724-would-a-supervolcano-eruption-

wipe-us-out 

 

22.VII 

Syryjskie wojsko  zapowiedziało przerwanie walk w części wschodniej 

prowincji Ghouta pozostającej w rękach rebeliantów na przedmieściach 

Damaszku 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40691000 

 

Na Filipinach po głosowaniu postanowiono o przedłużenie stanu wojennego aby 

pokonać powstańców islamskich na wyspie Mindanao 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-40690589 

 

 

15 lipiec (sobota)  – 21 lipiec (piątek) 2017 

21.VII 

USA: Sekretarz prasowy Sean Spicer rezygnuje ze stanowiska 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40687521 

 

Wschodnia Jerozolima: podczas rosnącego napięcia zginęło trzech 

Palestyńczyków 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40678746 

http://www.bbc.com/future/story/20170724-would-a-supervolcano-eruption-wipe-us-out
http://www.bbc.com/future/story/20170724-would-a-supervolcano-eruption-wipe-us-out
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40691000
http://www.bbc.com/news/world-asia-40690589
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40687521
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40678746
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20.VII 

Serwisy AlphaBay and Hansa zostały zamknięte 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/technology-40670010 

 

OJ Simpson zostanie zwolniony z więzienia w Nevadzie 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40676882 

 

 

Dziewięć zmian dotyczących stylu życia może zredukować ryzyko demencji 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/health-40655566 

 

19.VII 

Izraelski premier  Benjamin Netanyahu potępił politykę Unii Europejskiej w 

stosunku do jego kraju 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40661203 

 

USA: D. Trump do senatorów: nie będziemy mieli wakacji dopóki nie odrzucimy 

„Obamacare" 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40662772 

 

 

 

http://www.bbc.com/news/technology-40670010
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40676882
http://www.bbc.com/news/health-40655566
http://www.bbc.com/news/world-europe-40661203
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40662772
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Ziemia zamienia się w "Planetę Plastiku" 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/science-environment-40654915 

 

18.VII 

USA: Starania D. Trumpa o unieważnienie systemu opieki zdrowotnej tzw. 

Obamacare wprowadzonego przez poprzedniego prezydenta 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40640439 

 

Co najmniej 547 członków chóru chłopięcego Regensburger Domspatzen w 

Niemczech było ofiarami fizycznej przemocy a w kilku przepadkach 

seksualnego molestowania w ciągu 60 lat - podaje raport 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40643253 

 

Pod topniejącym lodowcem w Szwajcarii znaleziono ciała pary z 1942 roku 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40645745 

 

16.VII 

Polacy zorganizowali protest przeciwko kontrowersyjnej reformie sądownictwa 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40622896 

 

 

Premier Izraela Benjamin Netanyahu w Paryżu wziął udział w uroczystości 

upamiętniającej ofiary masowych aresztowań Żydów w okupowanej Francji w 

1942 roku 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/science-environment-40654915
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40640439
http://www.bbc.com/news/world-europe-40643253
http://www.bbc.com/news/world-europe-40645745
http://www.bbc.com/news/world-europe-40622896
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http://www.bbc.com/news/world-europe-40622845 

 

 

15.VII 

Turcja świętuje rocznicę nieudanego zamachu stanu organizując zgromadzenia 

i marsze 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40616488 

 

Polski parlament przyjął ustawę, która  umożliwia posłom i ministrowi 

sprawiedliwości wybór sędziów bez konsultacji z kręgami sędziowskimi 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40617406 

 

 

Maryam Mirzakhani pierwsza kobieta, która zdobyła prestiżowy medal w 

matematyce 'Fields Medal' zmarła na raka w USA 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/science-environment-40617094 

 

 

8 lipiec (sobota)  – 14 lipiec (piątek) 2017 

14.VII 

Samolot Air Canada ledwo uniknął kolizji 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40610319 

 

Po nieudanym puczu w Turcji rok później doszło do czystek 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40622845
http://www.bbc.com/news/world-europe-40616488
http://www.bbc.com/news/world-europe-40617406
http://www.bbc.com/news/science-environment-40617094
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40610319
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http://www.bbc.com/news/world-europe-40612056 

 

Spotkanie Trumpa Juniora: Rosyjska lobbystka potwierdziła swoją obecność 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40611619 

 

13.VII 

Chiński laureat nagrody Nobla Liu Xiaobo, który walczył o prawa człowieka i 

demokrację umarł na raka 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-40597514 

 

Zabójstwo Borysa Nemtsova: Skazano pięciu Czeczenów 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40592248 

 

12.VII 

Były prezydent Brazylii Inacio Lula da Silva został uznany za winnego 

oskarżeń o korupcję na 9,5 lat więzienia 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-40588992 

 

Gigantyczny fragment lądolodu oderwał się od Antarktydy 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/science-environment-40321674 

 

10.VII 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40612056
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40611619
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-40597514
http://www.bbc.com/news/world-europe-40592248
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-40588992
http://www.bbc.com/news/science-environment-40321674


 POLSKI PORTAL  1-31 lipiec  2017                                                                                                                                              nr 7 (52)                                                                                                                                                        
11 
 

Epidemia cholery w rozdartym wojną Jemenie dotknęła już 300 000 osób w 

ciągu minionych 10 tygodni informuje Komitet Czerwonego Krzyża 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40558828 

 

Bitwa o Mosul: Premier Iraku Haider al-Abadi formalnie ogłosił zwycięstwo 

nad siłami Państwa Islamskiego 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40558836 

 

9.VII 

Mosul: Iracki premier świętuje zwycięstwo nad Państwem Islamskim w mieście 

 

 

Iracki premier Haider al-Abadi odwiedził Mosul aby pogratulować irackim 

siłom ich zwycięstwa 

Irackie siły wspierane przez lotnictwo amerykańskie walczyły o odbicie 

Mosulu od października 2016 roku. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40558828
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40558836
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Bojownicy Państwa Islamskiego zajęli je w 2014 roku zanim opanowali 

większość terytorium Iraku proklamując powstanie "kalifatu". 

W walkę o miasto również byli zaangażowani kurdyjscy Peshmergowie, Sunnici 

oraz milicja Shia. 

Mosul jest drugim co do wielkości miastem w Iraku. 

Jeżeli zwycięstwo sie potwierdzi osiągnięto je przy dużych stratach. Nie 

tylko chodzi o ludzkie życie. Prawie każdy z uratowanych mieszkańców 

(żyjących przez trzy lata pod panowaniem PI) stracił kogoś ze swoich 

bliskich. 

Prawie każdy budynek w starej części miasta ma ślady walk, albo został 

kompletnie zniszczony. 

 

 

Obraz zniszczenia - widać ruiny pozostałe po wysadzeniu Wielkiego Meczetu 

 

Jednak upadek Mosulu nie oznacza końca PI w kraju. Wciąż zajmuje inne 

terytoria takie jak Tal Afar oraz trzy miasta w zachodniej prowincji Anbar 

oraz w dalszym ciągu jest w stanie organizować zamachy bombowe. 

źródło: BBC, DW 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40549333 

http://www.dw.com/de/iraks-milit%C3%A4r-mossul-ist-vom-is-befreit/a-

39616405 

Protesty w Turcji- setki tysięcy ludzi zebrało się w Istambule na końcu 450 

kilometrowym marszu przeciwko rządowi prezydenta Recepa Tayyip Erdogana 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40549333
http://www.dw.com/de/iraks-milit%C3%A4r-mossul-ist-vom-is-befreit/a-39616405
http://www.dw.com/de/iraks-milit%C3%A4r-mossul-ist-vom-is-befreit/a-39616405
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źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40547972 

 

Rex Tillerson: Od początku kryzysu Ukraina dostała od Stanów Zjednoczonych 

ponad 600 milionów dolarów 

źródło: BBC 

http://iz.ru/617145/2017-07-09/tillerson-ssha-vydelili-ukraine-600-mln-s-

nachala-krizisa 

 

Donald Trump: Czas aby bardziej konstruktywnie współpracować z Rosją 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40549475 

 

Pożar w Londynie: Znaleziono ciało Marco: był ze swoją dziewczyną 

 

 

Ostatecznie zostanie potwierdzone poprzez badanie DNA.  

http://www.bbc.com/news/world-europe-40547972
http://iz.ru/617145/2017-07-09/tillerson-ssha-vydelili-ukraine-600-mln-s-nachala-krizisa
http://iz.ru/617145/2017-07-09/tillerson-ssha-vydelili-ukraine-600-mln-s-nachala-krizisa
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40549475
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Ofiary pożaru w Grenfell Tower do końca pozostawały w kontakcie 

telefonicznym ze swoimi rodzinami. 

Ciało Marco Gottardi młodego Włocha, który zginął podczas pożaru wieżowca 

zostało zidentyfikowane. Jego ciało znajdowało się obok Glory Trevisan, 

której tożsamość została potwierdzona 

źródło: Corriere 

http://www.corriere.it/cronache/17_luglio_09/incendio-londra-trovato-corpo-

marco-era-accanto-fidanzata-4d0f9f24-64b5-11e7-9438-1307a151df49.shtml 

 

8.VII 

Szczyt G20: Przywódcy rządów chcą zniwelować różnice pomiędzy sobą w 

kwestii klimatu 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40540359 

 

IRAK: Bitwa o Mosul; pokonanie Państwa Islamskiego jest nieuniknione, 

informuje telewizja rządowa 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40542997 

 

 

 

Powodzie w południowej Japonii: liczba ofiar wzrosła do 15 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-40541676 

 

 

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

7.VII 

Pierwszy dzień szczytu G20: Rozmowa D. Trumpa z W. Putinem, pierwsza sesja 

a także zamieszki i aresztowania 

http://www.corriere.it/cronache/17_luglio_09/incendio-londra-trovato-corpo-marco-era-accanto-fidanzata-4d0f9f24-64b5-11e7-9438-1307a151df49.shtml
http://www.corriere.it/cronache/17_luglio_09/incendio-londra-trovato-corpo-marco-era-accanto-fidanzata-4d0f9f24-64b5-11e7-9438-1307a151df49.shtml
http://www.bbc.com/news/world-europe-40540359
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40542997
http://www.bbc.com/news/world-asia-40541676
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Uczestnicy szczytu G20 na grupowym zdjęciu 

 

Szefowie rządu między innymi dyskutowali na temat zmian klimatycznych oraz 

wymiany  handlowej pomiędzy krajami. 

D. Trump i W. Putin poruszyli kwestię domniemanego udziału hakerów podczas 

wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku 

Tymczasem nadal trwały zamieszki. Policja użyła armatki wodnej przeciwko 

demonstrantom. 
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źródło: Izvestia, DW. BBC 

http://iz.ru/616442/gallery/pervyi-den-raboty-sammita-g20 

http://www.dw.com/de/g20-live-krawalle-und-festnahmen/a-39574882 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40539725 

 

 

Szczyt G20: porozumienie USA-Rosja: w sprawie zawieszenia broni w Syrii 

źródło: Corriere 

http://www.corriere.it/esteri/17_luglio_07/cessate-fuoco-parziale-siria-c-

l-accordo-usa-russia-2c9adb5a-6339-11e7-8724-0d53d361406e.shtml 

 

Szczyt G20: Prezydent W. Putin i S. Abe premier Japonii rozmawiali w 

sprawie pokoju na świecie 

źródło: Izvestia 

http://iz.ru/616572/2017-07-08/putin-i-abe-proveli-plotnuiu-diskussiiu-po-

mirnomu-dogovoru 

 

Hakerzy zaatakowali kilkadziesiąt elektrowni jądrowych w USA w maju i 

czerwcu 

http://iz.ru/616442/gallery/pervyi-den-raboty-sammita-g20
http://www.dw.com/de/g20-live-krawalle-und-festnahmen/a-39574882
http://www.bbc.com/news/world-europe-40539725
http://www.corriere.it/esteri/17_luglio_07/cessate-fuoco-parziale-siria-c-l-accordo-usa-russia-2c9adb5a-6339-11e7-8724-0d53d361406e.shtml
http://www.corriere.it/esteri/17_luglio_07/cessate-fuoco-parziale-siria-c-l-accordo-usa-russia-2c9adb5a-6339-11e7-8724-0d53d361406e.shtml
http://iz.ru/616572/2017-07-08/putin-i-abe-proveli-plotnuiu-diskussiiu-po-mirnomu-dogovoru
http://iz.ru/616572/2017-07-08/putin-i-abe-proveli-plotnuiu-diskussiiu-po-mirnomu-dogovoru
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Elektrownia w Wolf Creek w Kansas znalazła się na liście zaatakowanych 

 

Według raportu opublikowanego przez Department Homeland Security (DHS) stoi 

za tym obce mocarstwo najprawdopodobniej Rosja informuje New York Times. 

Wolf Creek Nuclear Operating Corp zaprzeczyła, że elektrownia została 

zaatakowana, ale poinformowała, że nie było „bezpośredniego wpływu" na 

pracę elektrowni. 

„Stało się tak dlatego, że sieć elektrowni jest całkowicie odizolowana  od 

sieci korporacyjnej powiedział agencji Reuters rzecznik Jenny Hageman. 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40538061 

 

 

UNESCO uznało stare Miasto Hebron światowym dziedzictwem 

źródło:BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40530396  

 

6.VII 

G20: W Hamburgu doszło do starć pomiędzy policją a protestującymi 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40538061
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40530396
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źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40526169 

 

Francja wprowadzi zakaz  sprzedaży samochodów napędzanych benzyną do 2040 

roku 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40518293 

 

5.VII 

WENEZUELA: Tłum szturmuje budynek parlamentu 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-40511146/mob-storms-

venezuela-national-assembly 

 

Kryzys w Katarze: Restrykcje zostaną utrzymane informuje Arabia Saudyjska 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40510508 

 

4.VII 

Trzynaście kobiet zmuszanych do pracy jako prostytutki w ośrodku 

wypoczynkowym w Hiszpanii zostało uwolnionych informuje policja 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40499493 

 

Przewodniczący Komisji europejskiej Jean-Claude Juncker nazwał pusty 

Parlament Europejski "śmiesznym" 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40492396 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40526169
http://www.bbc.com/news/world-europe-40518293
http://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-40511146/mob-storms-venezuela-national-assembly
http://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-40511146/mob-storms-venezuela-national-assembly
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40510508
http://www.bbc.com/news/world-europe-40499493
http://www.bbc.com/news/world-europe-40492396
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3.VII 

Charlie Gard: Papież Franciszek i prezydent US D. Trump oferują pomoc 

rodzicom 

 

 

Rzadka choroba na którą choruje 10 - miesięczny Charlie Gard powoduje, że 

dziecko nie może płakać 

 

Papież Franciszek wezwał do tego, aby rodzice śmiertelnie chorego dziecka 

mogli "być przy nim aż do końca" 

 

Chris Gard i Connie Yates spodziewają się, że aparatura podtrzymująca życie 

ich syna zostanie wyłaczona w piątek. Ale personel szpitala Great Ormond 

Street Hospital poinformował, ze opieka nad dzieckiem będzie kontynuowana, 

aby rodzice mogli z nim spędzić więcej czasu. 

Charlie jest jednym z 16 dzieci, które chorują na świecie na zespół zaniku 

mitochondriów (mitochondrial depletion syndrome). 

To rzadka choroba genetyczna, która objawia się zanikiem mięśni oraz 

uszkodzeniem mózgu ponieważ nie może on czerpać substancji odżywczych 

potrzebnych do jego funkcjonowania. 
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Zdaniem lekarzy dziecko obecnie nie widzi, nie słyszy, nie może się 

poruszać, płakać, przełykać i ma nieodwracalne uszkodzenia mózgu.  Jego 

płuca pracują tylko dlatego, że jest podłączony do aparatury. 

żródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/uk-england-london-40479074 

 

Osiemnaście ludzi zginęło kiedy ich autobus zderzył się z ciężarówką i 

stanął w płomieniach na autostradzie A9 w południowych Niemczech 

źródło: BBC, DW 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40479021 

http://www.dw.com/<br>de/best%C3%BCrzung-und-kritik-nach-t%C3%B6dlichem-

busungl%C3%BCck/a-39526434 

 

Migranci, Francja i Hiszpania są przeciwko przyjmowaniu ich w swoich 

portach 

źródło: Corriere 

http://www.corriere.it/<br>cronache/17_luglio_03/migranti-francia-spagna-

contro-sbarchi-loro-porti-1903c172-6011-11e7-89db-f0df40559f50.shtml 

 

G20 w Hamburgu: Władymir Putin odbędzie serię spotkań z przywódcami 

światowymi na szczycie „Wielkiej dwudziestki" 

Szereg spotkań czeka prezydenta Rosji W. Putina w czasie szczytu który 

odbędzie się 7-8 lipca w Hamburgu 

http://www.bbc.com/news/uk-england-london-40479074
http://www.bbc.com/news/world-europe-40479021
http://www.dw.com/%3cbr%3ede/best%C3%BCrzung-und-kritik-nach-t%C3%B6dlichem-busungl%C3%BCck/a-39526434
http://www.dw.com/%3cbr%3ede/best%C3%BCrzung-und-kritik-nach-t%C3%B6dlichem-busungl%C3%BCck/a-39526434
http://www.corriere.it/%3cbr%3ecronache/17_luglio_03/migranti-francia-spagna-contro-sbarchi-loro-porti-1903c172-6011-11e7-89db-f0df40559f50.shtml
http://www.corriere.it/%3cbr%3ecronache/17_luglio_03/migranti-francia-spagna-contro-sbarchi-loro-porti-1903c172-6011-11e7-89db-f0df40559f50.shtml
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Rankiem 8 lipca W. Putin, Angele Merkel i Emmanuel Macron zjedzą wspólnie 

śniadanie w czasie którego skoncentrują się na omawianiu kryzysu 

ukraińskiego 

Źródło: IŻ 

http://iz.ru/614283/egor-sozaev-gurev/prezident-rf-provedet-marafon-

vstrech-s-liderami-bolshoi-dvadtcatki 

 

Ośmiomiesięczne kanadyjskie dziecko na karcie zdrowia nie otrzymało 

oznaczenia płci - to prawdopodobnie pierwszy taki przypadek na świecie 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40480386 

 

2.VII 

Konflikt w Syrii: Po pościgu samochodowym w Damaszku zamachowiec samobójca 

zdetonował ładunek 

 

Zdaniem policji celem zamachowców było zatłoczone miejsca w stolicy 

 

Policja ścigała trzy podejrzane samochody, które próbowały wjechać do 

miasta poinformowała telewizja rządowa. 

http://iz.ru/614283/egor-sozaev-gurev/prezident-rf-provedet-marafon-vstrech-s-liderami-bolshoi-dvadtcatki
http://iz.ru/614283/egor-sozaev-gurev/prezident-rf-provedet-marafon-vstrech-s-liderami-bolshoi-dvadtcatki
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40480386
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Policja następnie zatrzymała i wysadziła dwa pojazdy ale trzeci kierowca 

wjechał na plac Tahrir i po tym jak został otoczony wysadził się w 

powietrze. Zginęło 19 osób a co najmniej 12 zostało rannych 

Podczas wojny, która wybuchła w 2011 roku na skutek antyrządowych protestów 

zginęło ponad 300 000 ludzi. 5,5 miliona opuściło Syrię a 6.3 miliony 

porzuciło miejsca swojego zamieszkania. 

Stolica Damaszek pozostał pod kontrolą prezydenta Bashar al-Assada i 

uniknął w dużej mierze walk. 

Jednak doszło tutaj do wielu ataków zamachowców samobójców. 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40472202 

 

Awaria chińskiej rakiety po jednej godzinie od startu 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/av/world-asia-40473471/chinese-rocket-launch-fails-

one-hour-after-lift-off 

 

1.VII 

NIEMCY: Odbył się pogrzeb Helmuta Kohla 

Helmut Kohl chciał europejskich Niemiec a nie niemieckiej Europy. Podczas 

mowy pogrzebowej nad trumną byłego kanclerze przedstawiciele Parlamentu 

Europejskiego byli jednomyślni. 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40472202
http://www.bbc.com/news/av/world-asia-40473471/chinese-rocket-launch-fails-one-hour-after-lift-off
http://www.bbc.com/news/av/world-asia-40473471/chinese-rocket-launch-fails-one-hour-after-lift-off
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Jednym z mówców był przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Junker 

 

źródło: DW, Corriere, BBC 

http://www.dw.com/de/europ%C3%A4ischer-trauerakt-f%C3%BCr-helmut-kohl-den-

giganten/a-39504886 

http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/17_luglio_01/ultimo-saluto-all-

ex-cancelliere-kohl-strasburgo-47ee9278-5e3b-11e7-a166-a251b30d0494.shtml 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40466306 

 

Xi Jinping ostrzega Hong Kong przed przekroczeniem "czerwonej linii" 

Chiński prezydent przemawiał podczas zaprzysiężenia nowego przywódcy  Hong 

Kongu Carrie Lama (pierwszej kobity na tym stanowisku) przy czym miasto 

świętuje dwudziestolecie swojego przejścia z rąk Wielkiej Brytanii do Chin. 

W sobotę po południu  po tym jak prezydent Chin opuścił Hong Kong tysiące 

ludzi wzięły udział w corocznych marszach  domagając się większych swobód 

demokratycznych 

http://www.dw.com/de/europ%C3%A4ischer-trauerakt-f%C3%BCr-helmut-kohl-den-giganten/a-39504886
http://www.dw.com/de/europ%C3%A4ischer-trauerakt-f%C3%BCr-helmut-kohl-den-giganten/a-39504886
http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/17_luglio_01/ultimo-saluto-all-ex-cancelliere-kohl-strasburgo-47ee9278-5e3b-11e7-a166-a251b30d0494.shtml
http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/17_luglio_01/ultimo-saluto-all-ex-cancelliere-kohl-strasburgo-47ee9278-5e3b-11e7-a166-a251b30d0494.shtml
http://www.bbc.com/news/world-europe-40466306
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Jeden z protestujących niósł kartonowy wizerunek prezydenta Xi trzymającego 

żółty parasol - symbol demonstracji, które odbyły się w mieście w 2014 roku 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-40465359 

 

 

 

M. Renzi zapowiada zmiany w Partii Demokratycznej 

źródło: Corierre 

http://www.corriere.it/politica/17_luglio_01/renzi-annuncia-treno-pd-chi-

fa-polemiche-scenda-a763e85c-5e4a-11e7-a166-a251b30d0494.shtml 

 

KANADA 150: Wielkie tłumy świętowały rocznicę narodową 

źródło: BBC 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40468161 

 

 

Daily Mail porównał rosyjskiego żołnierza do szturmowców z gwiezdnych wojen 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-40465359
http://www.corriere.it/politica/17_luglio_01/renzi-annuncia-treno-pd-chi-fa-polemiche-scenda-a763e85c-5e4a-11e7-a166-a251b30d0494.shtml
http://www.corriere.it/politica/17_luglio_01/renzi-annuncia-treno-pd-chi-fa-polemiche-scenda-a763e85c-5e4a-11e7-a166-a251b30d0494.shtml
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40468161


 POLSKI PORTAL  1-31 lipiec  2017                                                                                                                                              nr 7 (52)                                                                                                                                                        
25 
 

 

źródło: Izvestia 

http://iz.ru/613572/2017-07-01/daily-mail-sravnila-rossiiskogo-soldata-so-

shturmovikom-iz-zvezdnykh-voin 

 

STYL ŻYCIA, A ZDROWIE  

Na początku motto: Czujesz się dobrze – jesteś zdrowy czujesz się źle  - 

jesteś chory to koncepcja zdrowia Hipokratesa 

Według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) na zdrowie człowieka mają 

istotny wpływ 4 czynniki, które rozkładają się procentowo: 

1. Styl życia – 53 % 

2. Środowisko – 21% 

3. Uwarunkowania genetyczne – 16 % 

4. Służba zdrowia – 10 % 

W przeważającej mierze na zdrowie psychofizyczne i funkcjonowanie, ma sam 

człowiek jaki prowadzi styl życia. Czynniki, które mają istotny wpływ na 

zdrowie człowieka, jego funkcjonowanie i sprawność fizyczną oraz umysłową, 

uniknięcia wielu chorób, a także na dłuższe lub krótsze życie. 

Czynniki pozytywne: 

1. Codzienny ruch – gimnastyka, ćwiczenia na przyrządach oraz z 

przyrządami, uprawianie sportu  - bieganie, pływanie, jazda   na rowerze, 

wędrówki piesze po górach. Po przebytej chorobie, zawale serca, udarze 

mózgu,  zapaleniu stawów- odbywać należy codzienny półgodzinny spacer. 

http://iz.ru/613572/2017-07-01/daily-mail-sravnila-rossiiskogo-soldata-so-shturmovikom-iz-zvezdnykh-voin
http://iz.ru/613572/2017-07-01/daily-mail-sravnila-rossiiskogo-soldata-so-shturmovikom-iz-zvezdnykh-voin
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Pozostawanie w bezruchu lub małym ruchu jest błędem. 

2. Zdrowe odżywianie – produkty o niskiej zawartości tłuszczów zwierzęcych 

lub bez konserwantów chemicznych, z witaminami orazminerałami. 

3. Radzenie sobie ze stresem i unikanie sytuacji stresowych. 

4. Wyzbycie się szkodliwych stereotypów, dziwactw,  

przyzwyczajeń, przesądów. 

5. Zmiana sposobu myślenia – myślenie pozytywne powinno być 

codziennością. 

6. Uruchamianie mechanizmów obronnych – dbanie o komunikację 

międzyludzką. Otaczanie się osobami życzliwymi, bez fałszu i hipokryzji, 

prawdziwymi przyjaciółmi,na które można liczyć, w razie potrzeby otrzymać 

pomoc. 

7. Korzystanie z badań profilaktycznych, co najmniej raz w roku. 

8. Konsultowanie dolegliwości zdrowotnych zawczasu ze specjalistą. 

 

Czynniki negatywne: 

1. Bezruch, mały ruch. 

2. Złe odżywianie – produkty gorszej jakości, wysoce chemicznie  

konserwowane, objadanie się, spożywanie posiłków po godz.19-ej. 

3. Przeciążenie pracą umysłową i fizyczną. 

4. Brak wypoczynku. 

5. Lekomania – nadmierne i niepotrzebne zażywanie różnych leków 

(suplementów diety). 

6. Nałóg alkoholizmu, nikotynizmu, narkomanii oraz innych środków 

odurzających. 

7. Nadmierne i uzależniające korzystanie z urządzeń  

elektronicznych: telewizor, komputer, tablet, smartfon. 

Z analizy przeprowadzonych kilkudziesięciu wywiadów z  pacjentami na 

oddziałach szpitalnych, którzy przeżyli zawał serca,  udar mózgu i inne 

poważne choroby wynika co następuje : 

   Pacjenci w przedziale wiekowym 43 – 75 lat prowadzili niezdrowy styl 

życia. 

   Istotnym i jednym z najważniejszych czynników stylu życia jak już 

wcześniej wspomniano jest odżywianie.  
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   Z wieloletnich obserwacji społeczeństwa polskiego w kwestii podejścia do 

tematu odżywiania  można wyciągnąć następujące wnioski : znaczny procent 

osób, odżywianie traktuje i spycha na plan dalszy, gdyż powszechnie nie 

widać co „wkłada się do żołądka”. 

Kupuje się produkty tanie, gorszej jakości, konserwowane chemicznie i nie 

zawsze świeże. Oszczędza się na żywności przez wiele miesięcy, aby w lecie 

wyjechać na wczasy do kurortu w krajach południowych. 

Niestety przez złą dietę - żołądka i całego organizmu nie da się oszukać. 

Wcześniej, czy później upomni się i zareaguje chorobą lub zespołem chorób, 

które doprowadzą do wcześniejszego zejścia z tego świata. 

Na zakończenie przytaczam myśli Sokratesa jednego z  najwybitniejszych 

filozofów greckich. 

„Tylko głupcy nie mylą się nigdy. Najmądrzejszy jest, który wie   czego nie 

wie. Życie bezmyślne nie jest warte życia”. 

(oprac. JB) 

 


