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DRUGI ROK PROJEKTU
OFICJALNIE ROZPOCZĘTY!

W tym wydaniu YEAH Newslettera: 

*drugi rok projektu - co nas czeka???
*tradycyjne potrawy
*międzynarodowe spotkanie w Rumunii 
*siatkarskie mistrzostwa świata
*UEFA Nations League
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Y.E.A.H. wkroczył oficjalnie w 
drugi rokswojego istnienia. Co 
nas czeka w kolejnym roku? 

                  Nadal będziemy prowadzić 
badania nad BMI naszych kolegów i 
koleżanek. Przeprowadzimy także 
kolejny Test Sprawności Fizycznej - 
zobaczymy w ten sposób, czy nasz 
projekt ma właściwy wpływ na 
zdrowy styl życia w naszej 
społeczności. 
         Kolejne zadania, które stoją 
przed nami to między innymi: 
*Traditional Meals (zbiór 
tradycyjnych potraw z każdego kraju 
partnerskiego) 
*Foodopedia - analiza chemicznych 
substancji, które można spotkać w 
produktach spożywczych (węglo-
wodany, białka, tłuszcze, itp.)
*CookBook - praktyczna multime-
dialna książka kucharska 
*Eating Disorders - takie jak np. 
bulimia czy anoreksja
*Dos and Dont’s - kampania 
promująca zdrowy styl życia i 
odżywania

Ponadto czekają nas jeszcze dwa 
międzynarodowe spotkania robocze 
(Short Teaching/Training/Learning 
Activities) w Rumunii (już niedługo, 
bo w październiku) oraz na Łotwie 
(maj 2019). Podczas spotkania w 
Rumunii zaprezentujemy efekty 
naszej współpracy nad “Traditional 
Meals” oraz “Foodopedią”. 

Oczywiście nie zaniedbujemy 
tematyki z pierwszego roku projektu. 
Jak widać nadal powstają 
Newslettery. O nowe wiadomości 
wzbogaca się nasz “Sports Journal”. 
Także staramy się, aby nasz “Hall of 
Fame” był cały czas aktualny. 

 

            



RUMUNIA

Oficjalna nazwa: Republika Rumunii 
(Romania)

Data wstąpienia do UE: 01.01.2007

Położenie geograficzne: południowo-
wschodnia część Europy

Sąsiedzi: Węgry, Serbia, Bułgaria, 
Ukraina, Mołdawia oraz Morze Czarne

Powierzchnia: 238.291 km kw.

Liczba ludności: ok. 22 miliony

Podział terytorialny: 41 powiatów 
(judete)

Stolica: Bukareszt (Bucuresti)

Ważniejsze miasta: Timiszoara 
(Timisoara), Pitesti, Ploesti, Kluż-Napoka 
(Cluj-Napoca), Jassy (Iasi), Konstanca 
(Constanta)

Język urzędowy: rumuński

Najwyższy szczyt: Moldoveanu (2544 m)

Najdłuższe rzeki: Dunaj (Dunarea), Cisa 
(Tisa), Marusza (Mures), Olt

Waluta: leu

Główne wyznanie: prawosławie

Sławni ludzie: Karol I (pierwszy król 
Rumunii), Mihai Eminescu (poeta), Mircea 
Eliade (pisarz, filozof), Nadia Comaneci 
(gimnastyczka, pięciokrotna złota 
medalistka olimpijska), Vlad Tepes (zwany 
Palownikiem lub Draculą), Gheorghe Hagi 
(piłkarz, mistrz Rumunii, Hiszpanii oraz 
Turcji, zdobywca Superpucharu Europy 
oraz pucharu UEFA), George Enescu 
(kompozytor), Gheorghe Muresan 
(koszykarz, pierwszy Rumun w NBA, 2,31m 
wzrostu), Aurel Vlaicu (konstruktor, 
inzynier lotnictwa), Adrian Mutu (piłkarz), 
Ilie Nastase (tenisista), Gheorghe Zamfir 
(muzyk, kompozytor), Eugene Ionesco 
(dramaturg). Ion Tiriac (tenisista), Helmut 
Ducadam (piłkarz, zdobywca Pucharu 
Europy, w finale obronił cztery rzuty karne), 
Henri Coanda (konstruktor, inżynier 
lotnictwa), Nicolae Ceausescu (dyktator w 
latach 1965-1989), Constantin 
Brancoveanu (książę wołoski), Stefan III 

Wielki (książę mołdawski), Simona Halep 
(tenisistka)

                   



TOPLITA 

    To niewielkie miasto w Transylwanii 
będziemy mieli szansę odwiedzić podczas 
październikowego spotkania projektowego. 
Miasto liczy około 13 tysięcy mieszkańców. 
Znane także bywa pod węgierską nazwą: 
Marosheviz. Obydwie nazwy oznaczają 
“źródło gorącej wody”. Nazwa rumuńską 
jest zdecydowanie pochodzenia 
słowiańskiego. Oficjalnie nazwa Toplita 
została nadana w 1918. Pierwsza osada 
została założona na tych terenach w 1567 
przez Kozmę Horvatha Petrichetcha. 
Podarował on swoje ziemie trzem 
mołdawskim rodzinom i nazwał osadę 
Taplócza. Niemal rok później miejscowość 
została zniszczona przez Mołdawian. Po 
roku 1660 właściciele tych ziem sprowadzili 
391 rodzin rumuńskich. Wkrótce później na 
rzece Maruszy uruchomiono transport 
tratwami, co pozwoliło na rozwój osady. 
Pierwszy spis ludności w 1785 wykazał 227 
gospodarstw, 23 wolne rodziny oraz 231 
będących właśnością okolicznej szlachty. W 
trakcie I wojny światowej Toplita była 
świadkiem krwawych walk. Na okolicznych 
cmentarzach spoczywa prawie 1200 
żołnierzy rumuńskich i węgierskich.  Na 
mocy układu z Trianon (1920) hrabstwo 
Maros-Torda stało się częścią Rumunii. W 
1940 północna Transylwania została 
przekazana Węgrom. W 1944 Rumunia 
odzyskała kontrolę nad tymi terenami i w 
roku 1947 ziemie te oficjalnie przekazano 
Rumunii. W 1952 Toplita uzyskała prawa 
miejskie, a w roku 2002 stała się siedzibą 
władz lokalnych. Obecnie, zgodnie ze swoją 
nazwą, jest znane ze swoich wód 
termalnych. 
         W Toplity urodził się pierwszy 
patriarcha rumuńskiego kościoła 
prawosławnego - Miron Cristea (na zdjęciu 
obok). W latach 1938-1939 był on także 
premierem rządu rumuńskiego. W roku 
1929 został odznaczony Orderem Orła 
Białego. 

       



TRADITIONAL RECIPES

              W sześciu międzynarodowych 
grupach przygotowaliśmy prezentacje 
na temat tradycyjnych potraw w krajach 
partnerskich. Uczniowie zostali 
podzieleni na następujące grupy: 
warzywa (praca pod kierunkiem Polski), 
makarony i produkty mączne (pod 
kierunkiem Łotwy), mięso (Rumunia), 
ryby (Portugalia), zupy (Litwa) oraz 
desery i owoce (pod kierunkiem 
Hiszpanii). Międzynarodowa współpraca 
uczniów okazała się bardzo udana. 
Efekty naszej pracy są już dostępne w 
Internecie pod adresem: http://
yeah.edu.pl/meals.html. Ponadto 
wszystkie materiały zaprezentujemy 
wspólnie podczas październikowego 
spotkania w Rumunii. 

Oto kilka slajdów z naszej prezentacji o 
potrawach z warzyw. 

                   



UEFA NATIONS LEAGUE     

               We wrześniu zainaugurowane 
zostały nowe rozgrywki w Europie. Jest to 
Liga Narodów. 55 reprezentacji 
zrzeszonych w UEFA podzielono na 4 
dywizje (a  z kolei na cztery grupy). 
Drużyny z Dywizji A walczą o tytuł mistrza 
Ligi Narodów. W pozostałych dywizjach 
zwycięzcy grup awansują do wyżej, a 
drużyny najgorsze z każdej grupy w 
dywizjach A, B oraz C spadną o poziom 
niżej. Udział w Lidze Narodów umożliwi 
także awans do mistrzostw Europy w 2020 
roku czterem drużynom. 

Nasza reprezentacja została 
zakwalifikowana do Dywizji A i trafiła do 
grupy 3 wraz z Włochami i Portugalią.  

We wrześniu w naszej grupie rozegrano 
dwa mecze. 10. września w Lizbonie 
Portugalia pokonała Włochy 1:0 po bramce 
Andre Silvy w 48 minucie. 

Natomiast wcześniej (07.09) w tych 
rozgrywkach zadebiutowali Polacy. Na 
stadionie Renato Dall’Ara w Bolonii nasza 
drużyna zremisowała z reprezentacjach 
Włoch 1:1. Bramki w meczu zdobyli Piotr 
Zieliński w 40 minucie oraz Jorginho w 78 
minucie (z rzutu karnego). W polskiej ekipie 
w tym meczu wystąpili: Łukasz Fabiański - 
Bartosz Bereszyński, Jan Bednarek, Kamil 
Glik, Arkadiusz Reca - Jakub Błaszczy-
kowski (od 80 min. Rafał Pietrzak), 
Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich (od 55 
min. Sebastian Szymański), Rafał Kurzawa, 
Piotr Zieliński (od 66 min. Karol Linetty) - 
Robert Lewandowski. Trenerem po raz 
pierwszy był Jerzy Brzęczek. Obok zdjęcia z 
meczu (źródło: oficjalna strona UEFA: 
https://www.uefa.com/uefanationsleague)

Kolejne dwa mecze z Portugalią oraz 
rewanż z Włochami już w październiku. 
Natomiast ostatni mecz z Portugalią 
rozegramy w listopadzie na stadionie w 
Guimaraes - a stadion ten mieliśmy okazję 
zwiedzić podczas spotkania w Portugalii w 
lipcu bieżącego roku. 

                   



Mistrzostwa Świata w siatkówce
Włochy-Bułgaria 2018

Turniej finałowy odbył się w dniach 9-30. 
września 2018 we Włoszech i Bułgarii. Były to 
wyjątkowe zawody dla Polski jako, że naszej 
reprezentacji udało się obronić tytuł mistrzów 
świata wywalczony cztery lata temu. 

Oto droga Polaków do złota:

I runda: 
Kuba - Polska 1:3 (18-25, 19-25, 25-21, 
14-25)
Portoryko - Polska 0:3 (14-25, 12-25, 15-25)
Polska - Finlandia 3:1 (25-20, 26-28, 25-16, 
25-15)
Iran - Polska 0:3 (21-25, 20-25, 22-25)
Bułgaria - Polska 1:3 (14-25, 25-23, 22-25, 
23-25)

II runda: 
Polska - Argentyna 2:3 (25-16, 19-25, 23-25, 
25-23, 14-16)
Polska -Francja 1:3 (15-25, 18-25, 25-23, 
18-25)
Polska - Serbia 3:0 (25-17, 25-16, 25-14)

III runda: 
Polska - Serbia 3:0 (28-26, 28-26, 25-22)
Włochy -Polska 3:2 (14-25, 25-21, 18-25, 
25-17, 15-11)

Półfinały:
Polska -USA 3:2 (25-22, 20-25, 23-25, 25-
20,15-11)

FINAŁ:
Polska - Brazylia 3:0 (28-26, 25-20, 25-23) 

Bartosz Kurek został MVP turnieju (czyli 
najlepszym graczem)

Piotr Nowakowski oraz Lucas Saatkamp 
(Brazylia) zostali najlepszymi środkowymi

Michał Kubiak wraz z Douglasem Souzą da 
Silvą (Brazylia) zostali najlepszymi 
przyjmującymi

Paweł Zatorski został wybrany na najlepszego 
libero.

POLSCY ZŁOCI MEDALIŚCI:
Piotr Nowakowski
Dawid Konarski
Bartosz Kurek
Artur Szalpuk
Damian Schulz
Damian Wojtaszek
Fabian Drzyzga
Grzegorz Łomacz
Michał Kubiak (kapitan)
Aleksander Śliwka
Jakub Kochanowski 
Paweł Zatorski
Bartosz Kwolek
Mateusz Bieniek

Trener: Vital Heynen (Belgia) 
Asystenci: Michał Mieszko Gogol oraz 
Sebastian Pawlik



KULINARNE ROZMAITOŚCI

Oto garść ciekawostek związanych 
z jedzeniem. Niektóre brzmią chyba 
całkiem nieprawdopodobnie...

*Miód to jedyny produkt spożywczy 
na świecie, który się nie psuje. 
Najstarszy miód znaleziono w 1922 
roku w grobowcu faraona 
Tutenchamona. Naukowcy nie bali 
się klątwy i spróbowali przysmaku. 
Okazał się wciąż jadalny!

*Technologie używane obecnie w 
kuchenkach mikrofalowych służyły 
w czasie II wojny światowej do 
śledzenia niemieckich samolotów.

*Przed wynalezieniem lodówek 
ludzie wsadzali do mleka żywe 
żaby, żeby uchronić ten napój przed 
zepsuciem.

*Kosmonauci jedzą placki zamiast 
chleba, gdyż okruchy mogą 
wywołać wiele problemów we 
wnętrzu stacji kosmicznej.

*Z technicznego punktu widzenia 
biała czekolada w ogóle nie jest 
czekoladą.

*Pierwszy zapisany przepis w 
historii znaleziono w Mezopotamii i 
był to przepis na piwo.

*Kolor produktów spożywczych ma 
wpływ na samopoczucie ludzi, 
którzy je spożywają, szczególnie 
dla dzieci. Na przykład czerwone i 
żółte jedzenie je pobudza.

*Ziarenka kawy  to w rzeczy-
wistości owoce.

*Sos ranczerski, znany również 
jako farmerski jest dobrym 
dodatkiem do frytek, nachosów, 
sałatek ryb, drobiu i innych potraw. 
Jasnobiału kolor pochodzi od tlenku 
tytanu IV stopnia utlenienia, 
znanego też pod nazwą E171. Jest 
to biały proszek, który stosuje się 
również jako pigment do produkcji 
m.in. papieru, tworzyw sztucznych, 
kosmetyków, chemii domowej, farb 
i emalii.

*Wysokość może zmienić smak. Sok 
pomidorowy na samolocie jest 
supersłodki.

*Jabłka mają małe ślady cyjanku w 
nasionach.

*Pizza hawajska została wyna-
leziona w Kanadzie w małym 
miasteczku, w którym dosłownie nic 
się nie dzieje – Chatham, Ontario.

*Grzyby posiadają specjalną 
powłokę, która uniemożliwia ich 
przypalenie podczas smażenia. 
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