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W tym wydaniu YEAH Newslettera: 

*podsumowanie pierwszego roku projektu
*Transnational Project Meeting w Portugalii
*finały piłkarskich mistrzostw świata w Rosji
*Felgueiras, Guimaraes i Porto 
*lekkoatletyczne mistrzostwach Europy 
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               Finały piłkarskich mistrzostw 
świata w Rosji przeszły już do 
historii. Myśleliśmy, że dłużej 
będziemy się emocjonować 
występami Polaków. Niestety nasza 
reprezentacja odpadła po I rundzie, 
więc pozostało nam kibicowanie 
innym drużynom. 
             15. lipca w finale w Moskwie 
spotkały się reprezentacje Francji i 
Chorwacji. Po bardzo ciekawym 
meczu zwyciężyli Fracuzi 4:2, 
zdobywając swój drugi tytuł 
mistrzowski. Wicemistrzostwo świata 
to największy sukces Chorwatów. 
Trzecie miejsce przypadło Belgii, 
która pokonała Anglię 2:0. Tym 
samym także Belgowie osiągnęli 
swój najlepszy wynik w 
mistrzostwach świata. 

Zdjęcia pochodzą ze strony www.fifa.com

Trener reprezentacji Francji Didier 
Deschamps został trzecim trenerem 
w historii, który był mistrzem świata 
także jako piłkarz (poprzedni to 
Mario Zagallo i Franz Beckenbauer).

Królem strzelców turnieju został  
Harry Kane (zdobywając 6 bramek). 

 

            



Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został Luka Modrić (Chorwacja).

Najlepszym bramkarzem został 
Thibaut Courtois (Belgia).

Podczas turnieju został pobity rekord 
mistrzostw w ilości strzelonych 
bramek samobójczych. Padło ich aż 
12. Do tej pory rekord wynosił ... 6 
bramek (i padł w roku 1998 we 
Francji). 

Za najpiękniejszą bramkę turnieju 
uznano gol Benjamina Pavarda 
(Francja) na 2:2 w meczu 1/8 finału 
z Argentyną. 

Tylko czterech zawodników zostało 
ukaranych czerwonymi kartkami. To 
najmniej od 40 lat. 

Tylko jeden mecz (Francja - Dania) 
zakończył się wynikiem 0:0 

Klasyfikację Fair Play wygrała 
reprezentacja Hiszpanii. 

Po raz pierwszy od 80 lat (!) 
reprezentacja Niemiec nie 
awansowala do drugiej rundy. 

                   



I ROK PROJEKTUI ROK PROJEKTUI ROK PROJEKTUI ROK PROJEKTU

                Pierwszy rok projektu możemy 
uznać jednogłośnie za udany. Udało nam 
się zrealizować wszystkie zaplanowane 
zadania. 

Oto najważniejsze z nich: 
*projekt logo projektu

*projekt i wykonanie mastkotki projektu

*Sports journal - informacje o 
wydarzeniach sportowych 
*Hall of Fame - sylwetki ponad 3000 tysięcy 
polskich medalistów imprez mistrzowskich

*Games We Play - prezentacje gier, które 
są obecnie popularne wśród dzieci i 
młodzieży
*Games We Used to Play - gry naszych 
rodziców i dziadków

*Fair Play Code - zbiór uniwersalnych zasad 
właściwego zachowania dla uczniów oraz 
nauczycieli
*Olympic Newsletters - zbiór newsletterów 
poświęconych wszystkim igrzyskim 
olimpijskim
*Project Newsletters - czyli newslettery 
takie jak ten 
*Strona internetowa projektu 
(www.yeah.edu.pl)
*Organizacja dwóch spotkań projektowych 
dla koordynatorów projektu
*Organizacja dwóch spotkań projektowych 
dla uczniów i nauczycieli
*Udział w imprezach sportowych w regionie
*Zajęcia językowe i informatyczne
*Długie godziny spędzone na wspólnej 
ciężkie pracy, aby ten projekt był jak 
najlepszy...



Mistrzostwa Europy
w lekkoatletyce

Berlin 2018

      Nadal śledzimy najważniejsze 
wydarzenia sportowe na świecie. Tym 
razem naszą uwagę przykuły 
lekkoatletyczne mistrzostwa Europy, 
które odbyły się w dniach 6-12. sierpnia 
w Berlinie.  Reprezentacja Polski spisała 
się na nich wyjątkowo udanie, ponieważ 
w klasyfikacji medalowej zajęliśmy 
drugie miejsce (za Wielką Brytanią). 
Nasz dorobek to 12 medali: aż 7 
złotych, 4 srebrne oraz 1 brązowy. 

Oto nasi medaliści:

Złote medale: 
*Justyna Święty-Ersetic - 400m
*Sztafeta kobiet 4x400m (Małgorzata 
Hołub-Kowalik, Iga Baumgart-Witan, 
Patrycja Wyciszkiewicz, Justyna Święty-
Ersetic oraz Martyna Dąbrowska, 
Natalia Kaczmarek)
*Paulina Guba - pchnięcie kulą
*Anita Włodarczyk - rzut młotem
*Adam Kszczot - 800m
*Michał Haratyk - pchnięcie kulą
*Wojciech Nowicki - rzut młotem

Srebrne medale:
*Sofia Ennaoui - 1500m
*Marcin Lewandowski - 1500m
*Konrad Bukowiecki - pchnięcie kulą
*Paweł Fajdek - rzut młotem

Brązowy medal:
*Joanna Fiodorow - rzut młotem

Okazuje się, że Polska jest europejską 
potęgą w pchnięciu kulą (2 złote i jeden 
srebrny medal) oraz rzucie młotem (2 
złote, 1 srebrny i 1 brązowy). 

                   

Justyna Święty-Ersetic                       
dwukrotna mistrzyni Europy

Paulina Guba



TRANSNATIONAL PROJECT 
MEETING
Felgueiras 

          Drugie międzynarodowe spotkanie 
projektowe dla nauczycieli odbyło się w 
dniach 16-20. lipca 2018 w szkole 
portugalskiej Agrupamento de Escolas 
Idaes w Felgueiras. Spotkanie było 
okazją do podsumowania działań 
pierwszego roku projektu oraz  
przedstawienia propozycji upow-
szechniania osiągniętych rezultatów. 
Ponadto polska delegacja przedstawiła 
szczegółowy plan pracy w drugim roku 
projektu - zaakceptowany przez 
wszystkie szkoły partnerskie. Czeka nas 
więc kolejny arcyciekawy rok 
współpracy. 

Więcej informacji na stronie 
internetowej projektu: http://
yeah.edu.pl/pt.html

                   



                   



FELGUEIRAS, GUIMARAES, PORTO 

i nie tylko...

     Felgueiras to około pięćdziesiąciotysięczne, 
mniej znane miasto w Portugalii, leżące 
jednak w niedaleko Porto, Guimaraes oraz 
Bragi, które są zdecydowanie bardziej znane 
nie tylko w naszym kraju. 

My oczywiście najpierw spojrzymy na 
powyższe miejsce, z racji tematyki projektu,  
ze sportowego punktu widzenia..

FC Porto to jeden z czołowych klubów 
europejskich. Zdobywca Pucharu Europy 
Mistrzów Klubowych oraz jego następcy - Ligi 
Mistrzów, Pucharu Ligi Europy, a także 
Pucharu Inter-kontynentalnego. Właśnie w 
zdobycie Pucharu Europy miał ogromny wkład 
polski bramkarz Józef Młynarczyk. Zyskał on 
tak wielki szacunek w Porto, że klub chętnie 
później sięgał po polskich zawodników 
(głównie byli to bramkarze). Byli to: Grzegorz 
Mielcarski, Andrzej Woźniak, Przemysław 
Kaźmierczak oraz Paweł Kieszek (był w 
kadrze zdobywcy Pucharu Ligi Europy). 

W Sportingu Braga wystąpiło do tej pory 
trzech polskich piłkarzy. Byli to także Andrzej 
Woźniak oraz Paweł Kieszek. Trzecim był 
Marcin Chmiest. 

Natomiast w Vitorii Guimaraes wystąpił do tej 
pory tylko jeden Polak: Marek Saganowski. 

FC Porto z Józefem Młynarczykiem (drugi od prawej w 
górnym rzędzie) po zdobyciu Pucharu Europy w 1987.

Grzegorz Mielcarski

Marek Saganowski

                   



FELGUEIRAS

GUIMARAES

PORTO

BRAGA



OLIMPIJSKIE ROZMAITOŚCI
                    
Hokej na lodzie pojawił się po raz pierwszy na 
igrzyskach olimpijskich w 1920 w Antwerpii. Były to 
jednak letnie igrzyska olimpijskie! Turniej rozegrano w 
kwietniu podczas gdy igrzyska oficjalnie rozpoczęły 
się w sierpniu. Hokej na lodzie to nie jest jedyny sport 
zimowy, który pojawił się na letnich igrzyskach 
olimpijskich. W 1908 w Londynie rywalizowano w 
łyżwiarstwie figurowym.

*********

Niektórzy mistrzowie olimpijscy dostali tam medale z 
kawałkiem meteorytu, który w 2013 r. spadł w 
Czelabińsku na Uralu. Takie krążki rozdano 
przedstawicielom sześciu dyscyplin 15 lutego, czyli 
dokładnie rok od tamtego niezwykłego, ale zarazem 
tragicznego wydarzenia, ponieważ rannych zostało w 
nim 1500 osób (fala uderzeniowa była wówczas 
odczuwalna w promieniu około 90 kilometrów). 
Posiadaczami takiego “kosmicznego medalu” są m.in. 
nasi mistrzowie, czyli Zbigniew Bródka i Kamil Stoch. 

**********

Pita Nikolas Taufatofua (Tonga - zdjęcie powyżej) 
wywalczył prawo startu w Letnich Igrzyskach 
Olimpijskich 2016 w taekwondo. W turnieju 
olimpijskim odpadł w 1/8 finału, po porażce z 
reprezentującym Iran Sajjadem Mardanim. Podczas 
Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016 zdobył popularność 
swoim występem w roli chorążego reprezentacji Tonga 
na ceremonii otwarcia igrzysk, podczas której wystąpił 
w tradycyjnym tongijskim stroju ta’ovala, z nagim 
torsem i rękoma, które jednocześnie pokryte były dużą 
ilością oleju kokosowego.W grudniu 2016 ogłosił, iż 
zamierza zakwalifikować się do udziału w rywalizacji 
biegaczy narciarskich na Zimowych Igrzyskach 
Olimpijskich 2018. Podczas Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich 2018 ponownie wystąpił w roli chorążego 
reprezentacji Tonga na ceremonii otwarcia igrzysk i 
ponownie wystąpił w tradycyjnym tongijskim stroju 
ta’ovala, z nagim torsem i rękoma, które jednocześnie 
pokryte były dużą ilością oleju kokosowego

**********.
Liechtenstein na zimowych igrzyskach olimpijskich 
zdobył 9 medali (2 złote, 2 srebrne, 5 brązowych). 
Wszystkie medale zdobyto w narciarstwie alpejskim i 
są one “dziełem” 3 rodzin. Bracia Willi i Paul 
Frommelt zdobyli dwa brązowe medale. Rodzeństwo 

Andreas i Hanni Wenzel  (zdjęcie poniżej) mają na 
koncie 2 złote, 2 srebrne oraz dwa brązowe medale. 
Jeden brąz uzupełnia Ursula Konzett. 

***********

Najlepszy wynik reprezentacji San Marino na letnich 
igrzyskach olimpijskich to czwarte miejsce w 
strzelectwie (trap) Alessandry Perilli. 

***********

  Redakcja: Koordynatorzy  z zespołem projektu                                                         www.exert.edu.pl    


