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W tym wydaniu YEAH Newslettera: 

*Świąteczne potrawy
*Witaminy cz.2
*Nasz plebiscyt 
*Nowy sezon skoków narciarskich
*UEFA EURO 2020
*Ciekawostek o jedzeniu ciąg dalszy

N E W S L E T T E RN E W S L E T T E RN E W S L E T T E RN E W S L E T T E R



ŚWIĄTECZNE POTRAWY

                 Świąteczne potrawy to także 
bardzo ważny element w naszym 
projekcie. W części “Traditional 
Meals” przedstawiamy właśnie 
najpopularniejsze potrawy - także  
na szczególne okazje. Oto krótka 
“relacja” z powstawania ryby po 
grecku, a właściwie, mówiąc 
fachowo, ostatnia faza przy-
gotowania...  Pełna fotorelacja na 
naszej stronie www.

 

       

                  



Witaminy cz.2

Ciąg dalszy podstawowych informacji o 

witaminach. 

Witamina B - to cała grupa witamin:

B1 - czyli tiamina - przyspiesza gojenie się 
ran i wykazuje działanie uśmierzające ból. 
Normalnie odżywiając się, nie można 
doprowadzić do jej niedoboru. Szczególnie 
dużo jest jej w tkankach aktywnych 
metabolicznie (wątroba, serce), a także w 
produktach zbożowych grubego przemiału, 
mięsie, wędlinach (szczególnie w 
wieprzowinie), roślinach strączkowych 
(grochu, fasoli) oraz drożdżach, orzechach, 
słoneczniku, rybach, owocach i warzywach.

B2 - ryboflawina - bierze udział w procesach 
utleniania i redukcji, współdziała w 
prawidłowym funkcjonowaniu układu 
nerwowego, współuczestniczy z witaminą A 
w prawidłowym funkcjonowaniu błon 
śluzowych, dróg oddechowych, śluzówki 
przewodu pokarmowego, nabłonka naczyń 
krwionośnych i skóry, uczestniczy w 
przemianach aminokwasów i lipidów. 
Odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu 
narządu wzroku. Występuje w wątrobie, 
chudych serach, migdałach, grzybach, 
dziczyźnie, jajach, zielonych częściach 
warzyw, łososiu, pstrągu, makreli, 
pełnoziarnistym pieczywie, małżach, fasoli, 
grochu, soi, mleku, jogurcie, kefirze, 
maślance, drożdżach i orzechach włoskich, 
a także w różnych rodzajach mięs.

B3 - witamina PP - współdziała w syntezie i 
rozkładzie węglowodanów, kwasów 
tłuszczowych i aminokwasów, w 
przemianach metabolicznych mających na 
celu uwalnianie energii, uczestniczy w 
tworzeniu czerwonych ciałek krwi, hamuje 
toksyczne działanie związków chemicznych 
i leków, reguluje poziom cholesterolu we 

krwi, rozszerza naczynia krwionośne, 
oddziałuje korzystnie na system nerwowy i 
stan psychiczny, poprawia ukrwienie skóry 
i kondycję włosów. Występuje powszechnie 
w produktach roślinnych i zwierzęcych, np. 
w mięsie, orzechach i ziarnach zbóż. 

B5 - kwas pantotenowy - niezbędny dla 
każdej żywej komórki, ale w stanie wolnym 
rzadko występuje w przyrodzie. Niezbędny 
do prawidłowego metabolizmu białek, 
cukrów i tłuszczów oraz do syntezy 
niektórych hormonów, przyspiesza gojenie 
ran, warunkuje prawidłowy przebieg 
procesu uwalniania energii, zapobiega 
przemęczeniu i usprawnia układ sercowo-
naczyniowy, nerwowy i pokarmowy, bierze 
udział w wytwarzaniu tłuszczów, 
cholesterolu, hormonów i przekaźników 
nerwowych, uczestniczy w regeneracji 
tkanek, poprawia pigmentację i stan 
włosów. Źródła kwasu to: wątróbka, otręby 
pszenne, ryby (np. śledzie, makrele, 
pstrągi), grzyby, mleko pełne, mięso 
kurczaka, mleczko pszczele, pestki 
słonecznika, sery, orzechy, jajka, owoce 
awokado, pomarańcze, ziemniaki, brokuły, 
ciemny ryż, melony, pełnoziarnisty chleb, 
soja, masło orzechowe, banany, yerba 
mate.

B6 - grupa 6 organicznych związków 
chemicznych, pochodnych pirydyny: 
pirydoksyny, pirydoksalu i pirydoksaminy 
oraz ich 5'-fosforanów - bierze udział w 
przemianie aminokwasów, ułatwia ich 
rozkład, przemianę tłuszczów i 
węglowodanów, umożliwia magazynowanie 
energii, uczestniczy w tworzeniu enzymów, 
hormonów, hemoglobiny, uczestniczy w 
powstawaniu prostaglandyn, ma wpływ na 
ciśnienie krwi, skurcze mięśni, pracę serca, 
prawidłowe funkcjonowanie układu 
nerwowego, zwiększa odporność orga-
nizmu, łagodzi skutki uboczne leków, itp. 
Do najbogatszych źródeł należą: groch 
włoski (ciecierzyca), ryby, mięso, ziemniaki 
i inne warzywa skrobiowe, a także niektóre 
owoce (np. banany, ale nie cytrusy).

 



B7 - witamina H lub biotyna - bierze udział 
w wielu ważnych reakcjach 
biochemicznych, np. w procesie tworzenia 
glukozy (glukoneogeneza), syntezy 
kwasów tłuszczowych, czy cyklu kwasu 
cytrynowego. Biotyna wspomaga również 
funkcję tarczycy, przemianę dwutlenku 
węgla, wpływa na właściwe funkcjonowanie 
skóry oraz włosów, uczestniczy z witaminą 
K w syntezie protrombiny (jednego z białek 
uczestniczących w krzepnięciu krwi). 
Biotyna występuje m.in. w wątrobie, 
orzechach włoskich i ziemnych, mące 
sojowej, żółtku jaj, krabach, migdałach, 
sardynkach, grzybach, brązowym ryżu, 
mące pełnoziarnistej, szpinaku, marchwi, 
pomidorach.

B9 - witamina B11, witamina M, witamina 
BC, kwas foliowy, folacyna - Kwas foliowy 
reguluje wzrost i funkcjonowanie komórek; 
wpływa dodatnio na układ nerwowy i mózg, 
decyduje o dobrym samopoczuciu 
psychicznym; zapobiega uszkodzeniom 
cewy nerwowej u płodu, ma pozytywny 
wpływ na wagę i rozwój noworodków; 
bierze udział w zachowaniu materiału 
genetycznego i przekazywaniu cech 
dziedzicznych komórek, reguluje ich 
podział; usprawnia funkcjonowanie układu 
pokarmowego, uczestniczy w tworzeniu 
soku żołądkowego, zapewnia sprawne 
działanie wątroby, żołądka i jelit; jest 
czynnikiem antyanemicznym, pobudza 
procesy krwiotwórcze, czyli powstawanie 
czerwonych krwinek; chroni organizm 
przed nowotworami.
Znajduje się w warzywach liściowych, 
głównie w szpinaku, ale także w sałacie, 
kapuście, brokule, szparagu, kalafiorze, 
brukselce, oraz w mniejszych ilościach w 
pomidorach, grochu, fasoli, soczewicy, soi, 
buraku, słoneczniku, orzechach, drożdżach 
piwowarskich, wątrobie, żółtku jaja, 
pszenicy, pomarańczach, bananach i 
awokado.

B12 - kobalamina, cyjanokobalamina - m.in. 
czestniczy także w wytwarzaniu 
czerwonych ciałek krwi, przeciwdziała 
niedokrwistości, umożliwia syntezę kwasów 

nukleinowych w komórkach, przede 
wszystkim szpiku kostnego; wpływa na 
funkcjonowanie układu nerwowego, itp. 
Występuje głównie w produktach 
pochodzenia zwierzęcego. Do źródeł 
witaminy w pożywieniu człowieka należą 
produkty mięsne, ryby, jajka, mleko i jego 
przetwory, pieczarki

Witamina C - kwas askorbinowy - jest 
niezbędny do funkcjonowania organizmów 
żywych. Jest przeciwutleniaczem. Aktywuje 
wiele enzymów, ułatwia asymilację żelaza, 
wpływa na syntezę kortykosteroidów oraz 
niektórych neuroprzekaźników. Utrzymuje 
prawidłowy stan tkanki łącznej (jest 
niezbędny w syntezie kolagenu), wzmacnia 
dziąsła i zęby, zabija bakterie wywołujące 
próchnicę zębów. Wzmacnia odporność 
organizmu na infekcje. Ułatwia gojenie się 
ran. Stabilizuje psychikę. Jest bardzo 
nietrwała, łatwo ulega rozpadowi pod 
wpływem tlenu i wysokiej temperatury.

    

       



SPORTOWIEC STULECIA

                Do wyboru “Sportowca 

Stulecia” zainspirowała nas setna 

rocznica odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Poprosiliśmy wszystkich 

(uczniów, nauczycieli, rodziców), aby 

spośród sportowców w naszej “Galerii 

Sław” (Hall of Fame - http://

yeah.edu.pl/halloffame/index.html) 

zgłosili nam propozycje do powyższego 

wyboru. Każdy mógł zgłosić 

maksymalnie 5 nazwisk - sportowców, 

którzy zdobyli najwięcej trofeów na 

głównych imprezach sportowych: 

igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach 

świata czy Europy. Ze zgłoszonych 

propozycji wybraliśmy sto osób z 

największymi osiągnięciami. Ich 

sylwetki oraz dokonania 

zaprezentowaliśmy całej naszej 

społeczności tak, aby głosowanie było 

jak najbardziej sprawiedliwe. W 

ostatecznym głosowaniu można było 

wybrać 5 nazwisk. Za każde miejsce 

przyznawane były punkty: za 1miejsce 

- 5 puntków, za drugie miejsce - 4 

punkty, za 3 miejsce - 3 punkty i tak 

dalej. W naszych wyborach w sumie 

zagłosowało 212 osób. Kto wygrał? Kto 

zajął kolejne miejsce? Czy były jakieś 

niespodzianki? O tym oczywiście w 

kolejnym Newsletterze (a także już 

wkrótce na naszej stronie www - gdzie 

znajdzie się oficjalny raport z 

głosowania). Na pewno możemy 

zdradzić, że najwięcej na naszej 

finałowej liście znalazło się lekkoatletów 

- w tej dyscyplinie mamy chyba 

najwięcej utytułowanych zawodniczek 

zawod-ników. Ważne jest też, że 

zauważeni zostali na przykład nasi 

piloci, którzy od wielu lat zdobywają 

mnóstwo medali na mistrzostwach 

świata i Europy w lataniu precyzyjnym, 

rajdach samolotowych czy też 

szybownictwie. 

 

                   



UEFA EURO 2020UEFA EURO 2020UEFA EURO 2020UEFA EURO 2020    

             2. grudnia poznaliśmy składy grup 
w eliminacjach do kolejnych mistrzostw 
Europy w piłce nożnej. Będą to chyba 
najbardziej oryginalne mistrzostwa, 
ponieważ nie ma określonego gospodarza: 
mecze odbywać się będą w 12 miastach 
(Kopenhadze, Amsterdamie, Bukareszcie, 
Dublinie, Bilbao, Budapeszcie, Glasgow, 
Monachium, Baku, Sankt Petersburgu, 
Rzymie oraz Londynie). Z eliminacji awans 
uzyska 20 drużyn, pozostałe cztery 
awansują z rozgrywek Ligi Narodów - to 
sprawia, że system kwalifikacji jest nieco 
skomplikowany na pierwszy rzut oka. 

Oto składy grup eliminacyjnych:

Grupa A –  Anglia,  Czechy,  Bułgaria,  
Czarnogóra,  Kosowo

Grupa B –  Portugalia,  Ukraina,  Serbia,  
Litwa,  Luksemburg

Grupa C –  Holandia,  Niemcy,  Irlandia 
Północna,  Estonia,  Białoruś

Grupa D –  Szwajcaria,  Dania,  Irlandia,  
Gruzja,  Gibraltar

Grupa E –  Chorwacja,  Walia,  Słowacja,  
Węgry,  Azerbejdżan

Grupa F –  Hiszpania,  Szwecja,  Norwegia,  
Rumunia,  Wyspy Owcze,  Malta

Grupa G –  Polska,  Austria,  Izrael,  
Słowenia,  Macedonia Północna,  Łotwa

Grupa H –  Francja,  Islandia,  Turcja,  
Albania,  Mołdawia,  Andora

Grupa I –  Belgia,  Rosja,  Szkocja,  Cypr,  
Kazachstan,  San Marino

Grupa J –  Włochy,  Bośnia i Hercegowina,  
Finlandia,  Grecja,  Armenia,  Liechtenstein.

Tak się ciekawie złożyło, że reprezentacje 
naszych krajów partnerskich rywalizują ze 
sobą nawzajem: Polska z Łotwą  (w grupie 
G), Portugalia z Litwą (w grupie B) oraz 
Hiszpania z Rumunią (w grupie F). Jako, że 
z każdej grupy awansują dwie drużyny, już 
chyba wiadomo komu kibicujemy w 
grupach B, F oraz G...

Oto kalendarz spotkań reprezentacji Polski:

21.03.2019 - Austria (Wiedeń)

24.03.2019 - Łotwa (Warszawa)

07.06.2019 - Macedonia Płn. (Skopje)

10.06.2019 - Izrael (Warszawa)

06.09.2019 - Słowenia (Lublana)

09.09.2019 - Austria (Warszawa)

10.10.2019 - Łotwa (Ryga)

13.10.2019 - Macedonia Płn. (Warszawa)

16.11.2019 - Izrael (Jerozolima)

19.11.2019 - Słowenia (Warszawa)



SKOKI NARCIARSKIE

            17. listopada rozpoczął się 
kolejny sezon Pucharu Świata w 
skokach narciarskich. Głównego 
trofeum broni Kamil Stoch. Pierwsze 
zawody odbyły się w Wiśle na 
skoczni im. Adama Małysza. 
Zmagania rozpoczął konkurs 
drużynowy, który wygrali Polacy w 
składzie: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, 
Jakub Wolny oraz Kamil Stoch 
(drużyna na zdjęciu na dole strony). 
Zawody indywidualne (18 XI) 
zakończyły się wygraną Jewgienija 
Klimowa z Rosji. Kolejne miejsca 
zajęli Stephan Leyhe (Niemcy) oraz 
Ryoyu Kobayashi (Japonia). Kamil 
Stoch był 4, Piotr Żyła 6, Dawid 
Kubacki 8, Jakub Wolny 23, Maciej 
Kot 29, Stefan Hula 38. 

Wyniki kolejnych zawodów:

KUUSAMO (Finlandia)
24 XI 
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia)
2. Kamil Stoch (Polska)
3. Piotr Żyła (Polska)

25 XI 
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia)
2. Andreas Wellinger (Niemcy)
3. Kamil Stoch (Polska)

NIŻNY TAGIŁ (Rosja)
01 XII
1. Johann Andre Forfang (Norwegia)
2. Piotr Żyła (Polska)
3. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

02 XII
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

2. Johann Andre Forfang (Norwegia)
3. Piotr Żyła (Polska)

TITISEE-NEUSTADT (Niemcy)
08-09 XII - konkursy odwołano

ENGELBERG (Szwajcaria)
15 XII
1. Karl Geiger (Niemcy)
2. Piotr Żyła (Polska)
3. Daniel Huber (Austria)

16 XII 
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia)
2. Piotr Żyła (Polska)
3. Kamil Stoch (Polska)

           Jak widać bardzo dobry 
początek sezonu mają Piotr Żyła, 
który już 5 razy stał na podium oraz 
Kamil Stoch (3 razy na podium). 
Liderem PŚ jest na razie Ryoyu 
Kobayashi (Japonia). My czekamy 
teraz na Turniej Czterech Skoczni. 
Liczymy, że Polacy zaprezentują się 
w nim równie udanie. Przypomijmy, 
iż w poprzednim sezonie Kamil Stoch 
wygrał wszystkie cztery konkursy 
TCS - jako drugi zawodnik w historii 
(po Svenie Hannawaldzie). 
          



KULINARNE ROZMAITOŚCI

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

Wbrew opinii, mrożone owoce i warzywa wcale 
nie zawierają mniejszej ilości składników 
odżywczych. Badania, prowadzone m.in. przez 
FDA (Food and Drug Administration), wykazały, 
że ewentualny spadek wartości odżywczych 
owoców i warzyw mrożonych jest znikomy. 
Podobnie jak i w przypadku soków owocowych i 
warzywnych. 

Najbardziej znaną toksyną znajdującą się w 
owocach jest cyjanek. W niewielkiej ilości może 
być w jabłkach, morelach i brzoskwiniach - 
"ukrywa się" w ich pestkach. Natomiast ziemniaki 
niekiedy zawierają toksynę o nazwie solanina, 
która spożyta w dużej ilości może wywołać 
dolegliwości układu pokarmowego. Najwięcej 
solaniny jest w kiełkach, które wypuszcza 
ziemniak, stąd ważne jest ich dokładne wycinanie 
w trakcie obierania ze skórki.

Niewiele osób lubi smak brukselki, choć jest wiele 
dobrych przepisów, dzięki którym te małe 
kapustki tracą swój gorzki aromat. A trzeba 
wiedzieć, że brukselka jest jednym z najbardziej 
pożywnych warzyw. Obfituje w błonnik, 
witaminy (głównie C, K, z grupy B) i minerały 
(cynk, mangan, fosfor, sód, wapń, potas, żelazo, 
miedź), nie ma tłuszczu, dostarcza niewiele kalorii 
i doskonale syci.

Dodawanie papryki cayenne (Capsicium 
frutescens) do potraw pomaga usprawnić 
trawienie i utrzymać ciśnienie krwi w normie. 
Cayenne działa też przeciwbólowo i napotnie. 
Można ją również stosować zewnętrznie do 
zatrzymania krwawienia - wystarczy nałożyć ją na 
ranę i po kilku sekundach krwawienie się 
zmniejszy lub ustanie.

Rano warto jeść jabłka, a najlepiej kilka. Dzięki 
wysokiej zawartości węglowodanów, witamin i 
składników mineralnych, doskonale odżywiają i 

dodają energii na cały dzień.

Substancje chemiczne w grejpfrutach mogą 
powodować złą reakcję z substancjami zawartymi 
w niektórych lekach. W efekcie zmieniają sposób 
metabolizowania leków w układzie pokarmowym 
i zwiększają ich stężenie we krwi. Zwykle 
wystarczy już szklanka soku lub jeden owoc, by 
wywołać efekty uboczne. Interakcja może być 
nawet wiele godzin zjedzeniu grejpfruta.

Fioletowe szparagi, cebula, ziemniaki, kapusta, a 
nawet kalafior, marchewka i kukurydza są 
zdrowsze, gdyż zawierają dużą ilość antocyjanów 
- naturalnych barwników roślinnych o 
udowodnionym działaniu antynowotworowym 
oraz chroniącym przed schorzeniami układu 
krążenia. Warzywa te wspierają również działanie 
mózgu i hamują procesy starzenia.

Warto jeść pomarańcze razem z białą częścią 
skórki. Znajduje się tam duża ilość błonnika oraz 
flawonoidy, które wzmacniają działanie witaminy 
C.

Na podstawie:
https://zdrowie.dziennik.pl/diety/
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