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W tym wydaniu YEAH Newslettera: 

*Foodopedia
*Witaminy cz.1 

*Kazimierz Funk - “ojciec” witamin

*UEFA Nations League - ostatni mecz

*Speedway Grand Prix

*Ciekawostek o jedzeniu ciąg dalszy
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FOODOPEDIA

                 “Foodopedia” to kolejne 
nasze przedsięwzięcie w projekcie. 
Tym razem w sześciu między-
narodowych grupach zebraliśmy 
informacje o najważniejszych 
składnikach zawartych w żywności. 
Każda grupa liczyła 12 osób - po 
dwóch uczniów z każdej szkoły 
partnerskiej. Grupa pod kierunkiem 
uczniów łotewskich opracowała 
informacje o pierwiastkach i mikro-
elementach; grupa “polska” o 
węglowodanach; grupa “hiszpańska” 
o proteinach; grupa “dowodzona” 
przez Portugalczyków o tłuszczach; 
grupa “rumuńska” o witaminach; 
natomiast o wodzie informacje 
zebrała grupa pod kierunkiem 
litewskim. Każdy z “badanych” 
składników analizowaliśmy w trzech 
aspektach: cechach biochemicznych, 
roli w ludzkim ciele oraz produktach 
żywniościowych zawierających dany 
składnik. 
                 Zadanie jak widać wymagało 
od uczniów sprawnej komunuikacji i 
szybkiego działania. Praca “na 
odległość” w międzynarodowych 
grupach nie była łatwa, ale efekty 
końcowe może uznać za bardzo 
udane. Naszą pracę zaprezentowa-
liśmy podczas ostatniego spotkania  
w Rumunii. Ponadto wszystkie 
materiały znaleźć można na naszej 
stronie projektu: http://yeah.edu.pl/
food.html 
   

 

       



Witaminy cz.1

Witaminy to grupa organicznych związków 

chemicznych o różnorodnej budowie, 

niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania żywego organizmu. Mogą 

być pochodzenia naturalnego lub 

otrzymywane syntetycznie. Dla człowieka 

witaminy są egzogenne (ludzki organizm 

ich nie syntezuje), w związku z czym muszą 

być dostarczane z pokarmem (najczęściej w 

postaci prowitamin). Przeciwne działanie do 

witamin wykazują antywitaminy. Brak 

określonej witaminy w organizmie to 

awitaminoza, niedobór – hipowitaminoza, 

zaś nadmiar – hiperwitaminoza. Pierwsza 

odkryta witamina (B1) została wydzielona 

przez polskiego biochemika Kazimierza 

Funka w 1913 roku. Wprowadził on również 

nazwę tej grupy związków (łac. vitae – 

‘życie’ i amina – witamina B1 zawierała 

grupę aminową).

            Ze względu na rozpuszczalność 

dzielą się na witaminy rozpuszczalne w 

tłuszczach (witaminy A, D, E i K) i 

rozpuszczalne w wodzie (witaminy B i C).

Oto najważniejsze informacje o każdej z 

witamin: 

Witamina A - Uczestniczy w procesie widzenia, 

wpływa na właściwy wzrost i rozwój kości, 

wzmacnia żuchwę i zapobiega tworzeniu się 

krzywego zgryzu. Odpowiada za prawidłowe 

funkcjonowanie nabłonka: skóry, rogówki, 

przewodu pokarmowego i oddechowego. 

Stymuluje błony śluzowe do produkcji śluzu. 

Jest ważnym przeciwutleniaczem. 

Źródła witaminy A: pełne mleko, ser, żółtko 

jaj, masło, tran, wątroba, warzywa i owoce 

bogate w karoteny (marchew, pomidory, 

papryka, dynia, brokuły)

Witamina D - Warunkuje prawidłowy wzrost 

i mineralizację kości i zębów (reguluje 

odkładanie się wapnia i fosforu w kościach)

Główne źródła witaminy D: pełne mleko, 

żółtko jaj, masło, margaryna, oleje roślinne, 

tłuszcze zwierzęce (np. tran), wątroba, 

grzyby, drożdże.

Witamina E - Warunkuje prawidłową 

strukturę i ochrania błony biologiczne. 

Umożliwia syntezę niektórych lipidów, jest 

przeciwutleniaczem (dla nienasyconych 

kwasów tłuszczowych i witaminy A). Wpływa 

na metabolizm mięśni. Zapobiega chorobom 

układu krążenia, wpływa na krzepnięcie krwi.

Główne źródławitaminy E: mleko, jaja, masło, 

oleje roślinne (słonecznikowy, sojowy), 

wątroba, ryby kiełki pszenicy, pieczywo 

razowe, orzechy, migdały, zielone warzywa 

liściaste (np. sałata)



Witamina K - Poprzez uczestnictwo w 

syntezie protrombiny w wątrobie, 

warunkuje prawidłowy przebieg procesów 

krzepnięcia krwi. Uczestniczy w 

metabolizmie układu kostnego.

Główne źródła witaminy K: wątroba, olej 

sojowy, zielone warzywa liściaste (np. 

kapusta, szpinak, sałata, kalafior), rośliny 

strączkowe, pomidory, truskawki.

[Ciąg dalszy w kolejnym Newsletterze]

Witaminy jak widać są bardzo ważne, 

ale to nie znaczy, że można też na nie 

spojrzeć nieco z przymrużeniem oka...

    

       



KAZIMIERZ FUNK

Kazimierz Funk (1884-1967) – polski 
biochemik, twórca nauki o witaminach. 

        W 1900 ukończył gimnazjum w 
Warszawie, po czym wyjechał do 
Szwajcarii. Studiował biologię w 
Genewie, następnie chemię w Bernie. W 
1904 pod kierownictwem Stanisława 
Kostaneckiego przeprowadził przewód 
doktorski. W następnych latach 
pracował w Instytucie Pasteura w 
Paryżu, na Uniwersytecie Berlińskim i w 
Wielkiej Brytanii (prowadził badania nad 
nieznaną wcześniej przyczyną choroby 
beri-beri). Odkrył i wyodrębnił z otrąb 
ryżowych pierwszą witaminę B1. Jego 
badania pozwoliły wykryć obecność tej 
witaminy w rozmaitych pokarmach, 
m.in. w drożdżach, mleku i mózgu 
wołowym.
              Funk jest autorem terminu 
„witamina” (łac. vita – życie, amina – 
związek chemiczny zawierający grupę 
aminową), który wprowadził w 1912 
roku. Pomógł mu w tym Ludwik 
Rajchman, który zaproponował Funkowi 
napisanie publikacji przeglądowej 

związanej z jego pracą, a nie pracy 
eksperymentalnej. Według ówczesnych 
przepisów praca przeglądowa nie 
wymagała zgody na publikację 
zwierzchników Funka, którzy 
sprzeciwiali się zastosowaniu nowego 
pojęcia „witaminy”. Artykuł ukazał się w 
The Journal of State Medicine, którego 
Rajchman był jednym z redaktorów.
        Funk zajmował się leczeniem 
chorych na awitaminozy. Przewidywał, 
że brak witamin może powodować inne 
choroby: krzywicę, szkorbut, pelagrę. 
Większość swoich prac badawczych 
zrealizował w Instytucie Pasteura w 
Paryżu.
           W czasie I wojny światowej 
przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie prowadził badania nad 
wykorzystaniem witamin do celów 
leczniczych. W 1923 wrócił do Polski 
dzięki Ludwikowi Rajchmanowi, który 
jako przedstawiciel Ligi Narodów 
przekonał najpierw Funka a potem 
Fundację Rockefellera, by ta zapewniła 
Funkowi odpowiednie wynagrodzenie, 
jako kierownikowi oddziału biochemii w 
PZH w Warszawie. W latach 1923–1928 
kierował tym oddziałem Państwowego 
Zakładu Higieny w Warszawie, pracował 
tam m.in. nad wyizolowaniem insuliny. 
Badał wpływ witaminy B1 na przemianę 
węglowodanową i zajmował się 
badaniem kwasu nikotynowego.
            W 1928 wyjechał do Paryża, 
gdzie prowadził badania nad 
hormonami. W 1939, po wybuchu II 
wojny światowej, wyemigrował do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie pozostał 
do końca życia. W ostatnim okresie 
życia Funk zajmował się badaniem 
przyczyn raka.

Kazimierz Funk est autorem kilkuset 
publikacji naukowych. Zmarł w Nowym 
Jorku w wieku 83 lat.

Na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/

Kazimierz_Funk



UEFA NATIONS LEAGUE     

               20.11.2018 - ten dzień oznaczał 

koniec przygody naszej piłkarskiej 

reprezentacji w Lidze Narodów. Ostatnie 

spotkanie z Portugalią odbyło się na znanym 

nam stadionie Estádio D. Afonso Henriques w 

Guimaraes (stadion mieliśmy okazję 

zwiedzić podczas lipcowego spotkania w 

Portugalii). 

Nasz udział zakończyliśmy remisem 1:1. 

Bramkę dla nasze drużyny zdobył Arkadiusz 

Milik w 66 minucie z rzutu karnego. Gola dla 

Portugalii zdobył natomiast Andre Silva w 34 

minucie. 

Reprezentacja Polski w tym meczu wystąpiła 

w następującym składzie: Wojciech Szczęsny 

– Thiago Cionek, Jan Bednarek, Tomasz 

Kędziora, Bartosz Bereszyński – Mateusz 

Klich (75’ Jacek Góralski), Grzegorz 

Krychowiak, Piotr Zieliński (90+5’ Sebastian 

Szymański), Przemysław Frankowski (79’ 

Damian Kądzior) – Arkadiusz Milik 

              Wynik meczu nie miał tylko 

znaczenia dla kolejności w grupie, albowiem 

Portugalia już zapewniła sobie pierwsze 

miejsce w grupie. W naszym przypadku już 

wcześniej było wiadomo, iż Polska opuszcza 

Dywizję A wraz z Niemcami, Islandią i 

Chorwacją. W ogólnej klasyfikacji zajęliśmy 

10. miejsce. 

           W Portugalii, w Porto i Guimaraes, 

odbędzie także turniej finałowy o 

zwycięstwo w Lidze Narodów. Zagrają w 

nim: Portugalia, Szwajcaria, Holandia oraz 

Anglia. 

Arkadiusz Milik 



SPEEDWAY GRAND PRIX

06. października zakończyły się 
zmagania żużlowców w Speedway 
Grand Prix, czyli indywidualnych 
mistrzostwach świata. Cykl 2018 
rozpoczął się 12. maja w Warszawie. 
Kolejne zawody odbyły się w Pradze, 
Horsens, Hallstavik, Cardiff, Malilli, 
Gorzowie Wielkopolskim, Krsko, 
Teterow oraz Toruniu. Czterech 
Polaków było stałymi uczestnikami 
SGP: Maciej Janowski, Patryk Dudek, 
Bartosz Zmarzlik oraz Przemysław 
Pawlicki. Jednym z pięciu 
rezerwowych cyklu był Maksym 
Drabik. Ponadto w pojedynczych 
zawodach szansę występu otrzymali: 
Szymon Woźniak, Krzysztof 
Kasprzak, Bartosz Smektała, Daniel 
Kaczmarek oraz Igor Kopeć-
Sobczyński. 
Polscy zawodnicy wygrali 3 z 10 
zawodów: Maciej Janowski (GP 
Szwecji), Bartosz Zmarzlik (GP 
Wielkiej Brytanii) oraz Patryk Dudek 
(GP Słowenii). Na podium zawodów 
stawali także tylko oni: Janowski (raz 
drugi, raz trzeci), Dudek (raz drugi) 
oraz Zmarzlik (raz drugi, dwa razy 
trzeci). 

Tytuł mistrza świata wywalczył 
Brytyjczyk Tai Woffinden (zwycięzca 
aż w czterech zawodach GP). 
Wyprzedził on o 10 punktów 
Bartosza Zmarzlika (na zdjęciu po 
prawej) oraz o 30 punktów Szweda 
Fredrik Lindgrena. Pozostali Polacy 
również spisali się nieźle: Maciej 
Janowski był 4, Patryk Dudek 9 
(bronił tytułu wicemistrza świata z 
2017), a Przemysław Pawlicki 14.



KULINARNE ROZMAITOŚCI

Oto kolejna garść ciekawostek 
związanych z jedzeniem. W tym 
numerze owoce...

                  W Polsce występuje ponad 30 odmian jabłoni. 
Jabłko jest smaczne i bardzo zdrowe – zawiera m.in. 
potas, magnez, pektyny, kwasy organiczne, witaminę C i 
A. Wzmacnia mięśnie i układ nerwowy, działa trawiennie 
i odświeżająco. Reguluje perystaltykę jelit, jest zatem 
polecane osobom dbającym o linię. Poza tym owoc ten 
obniża poziom cholesterolu, oczyszcza krew, neutralizuje 
substancje toksyczne w organizmie, pobudza wydzielanie 
kwasu moczowego przez nerki. Wapń i krzem w skórce 
korzystnie wpływają na włosy i paznokcie. Jabłka warto 
jeść w anemii, schorzeniach serca, zaparciach, 
miażdżycy, osłabieniu, przemęczeniu, nerwowości, 
opryszczce, bólach głowy, artretyzmie.

Czarne i czerwone porzeczki są bardzo dobre dla zdrowia. 
Porzeczka czarna jest bogatym źródłem witaminy C, P i 
K. Zawiera liczne biopierwiastki i pektyny. Działa 
moczopędnie, napotnie, przeciwbiegunkowo, wzmacnia 
żołądek. Jedzmy ją w anginie, reumatyzmie, biegunce, 
szkorbucie, dolegliwościach wątrobowych, kamicy 
moczowej, zmęczeniu, miażdżycy, nerwicy żołądka, 
żółtaczce, wypadaniu włosów, złym trawieniu, infekcjach 
bakteryjnych, migrenie i zatruciach. Z kolei porzeczka 
czerwona zawiera garbniki, witaminę C i P, kwasy 
organiczne. Ma też sporo żelaza. Czerwona porzeczka ma 
działanie odświeżające i oczyszczające, moczopędne, 
tamujące krwawienie, przeczyszczające, wzmacniające, 
regulujące trawienie. Surowy sok z tych owoców jest 
dobrym lekarstwem na nadkwasotę, nieświeży oddech 
czy zgagę – należy pić go dwa razy dziennie po ćwierć 
szklanki. Co ciekawe, rozgniecione porzeczki wybielają 
piegi.

Banan ma bardzo dużo wartości odżywczych, które 
świetnie wpływają na organizm. W bananie znajdziemy 
m.in. magnez, potas, cynk, jod, mangan, błonnik, 
witaminę C, K, A, E i z grupy B. Owoce te pomagają w 
leczeniu anemii, regulują pracę układu nerwowego, 
zmniejszają objawy depresji i poprawiają nastrój, 
wymiatają toksyny z organizmu. Na długo zasycają, więc 
mogą sprzyjać odchudzaniu. Poza tym warto po nie sięgać 
w problemach żołądkowych takich jak biegunki, wzdęcia 
czy zgaga. Banany znane są ze swoich właściwości 
ułatwiających zasypianie. Pomagają walczyć ze stresem i 
przygnębieniem. 

Truskawki są zasadotwórcze. Ich kwasowość pochodzi 
głównie od kwasu cytrynowego. W 90 proc. składają się z 
wody, dlatego są niskokaloryczne. Truskawka działa 
wzmacniająco, ściągająco, przeciwbiegunkowo, 
moczopędnie, hemostatycznie, przeciwreumatycznie. 
Reguluje pracę wątroby i wydzielanie żółci, pobudza 
łaknienie. Spożywanie tych owoców zaleca się w 
dolegliwościach dróg moczowych i schorzeniach 
wątroby, zapaleniu jelita cienkiego, upławach, kamicy 
moczowej, dnie, astmie, anginie. Udowodniono również, 
że truskawki pomagają walczyć z bezsennością i 
nowotworami.

Cytryna już w starożytnej Grecji i Rzymie uchodziła za 
symbol zdrowia. Sok i miąższ z jednej stugramowej 
cytryny zawiera 70 gramów witaminy C, czyli tyle, ile 
wynosi dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka. 
Pamiętajmy jednak, że cytryny, które są pryskane 
różnymi środkami chemicznymi, powinny być dokładnie 
umyte; najlepiej sparzyć je wrzątkiem. Cytryna ma bardzo 
dużo składników biochemicznych z przewagą składników 
zasadowych. Sprawdza się w infekcjach płucnych i 
jelitowych, stanach gorączkowych, osłabieniu, 
reumatyzmie, kamicy nerkowej i żółciowej, braku 
łaknienia, wymiotach, nadciśnieniu, otyłości, grypie, 
zapaleniu oskrzeli, wzdęciach, biegunce, bólach głowy. 
Cytryna spowalnia procesy starzenia się organizmu. 
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