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Stworzenie szczepionki na COVID–19 podzieliło ludzi na dwa obozy. Jej przeciwnicy uważają, 
że to nie jest możliwe, aby w tak krótkim czasie dało się stworzyć szczepionkę, która jest bezpieczna i „działa”. 
Jednak mało osób wie, że już od kilku lat trwają badania nad udoskonaleniem samego procesu zarówno tworze-
nia szczepionek, jak i formy ich podawania. Dzięki badaniom na temat genetycznie modyfikowanych roślin 
i mikroorganizmów udało się stworzyć nawet jadalne szczepionki w postaci warzyw (np. sałaty), ale również 

jako cukierki! I to właśnie Polacy byli pierwszymi, którym to się udało.

Jadalne szczepionki, w przeciwieństwie do tych 
tradycyjnych, są podawane w formie doustnej. Jest 
to wykorzystywanie roślin poprzez ich genetyczne 
zmodyfikowanie, które pozwala na wyzwalanie przez 
nie antygenów - tych samych, które są podawane w 
tradycyjnych szczepionkach. Jedna z pierwszych 
szczepionek jadalnych została opracowana w Polsce 
przez firmę Inno – Gene. Stworzona przez nich ge-
netycznie zmodyfikowana sałata produkuje jeden z 
antygenów HBV, a samo jej zjedzenie z tym prepa-
ratem powoduje, że organizm uczy się rozpoznawać 
wirusowy antygen i wytwarza odpowiednie przeci-
wciała – czyli dokładnie tak jak działają tradycyjne 
szczepionki. Sałata jest jedną z postaci szczepionek.

Jadalne szczepionki



Jednak nie jest to jedyna jadalna szczepionka, która 
jest znana. Najbardziej popularne to bulwy ziem-
niaka lub liście sałaty do zapobiegania zachorow-
aniom na Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B. 
Genetycznie zmodyfikowane pomidory również 
pomagają uzyskać odporność na WZW B, ale 
działają także ochronnie w przypadku wścieklizny. 
Opracowane zostały też ziarna kukurydzy oraz liście 
lucerny i są one tworzone dla ochrony organizmów 
zwierząt. Naukowcy z University of Texas opracow-
ali metodę podawania większości szczepionek w 
postaci cukierków, które wyglądem przypominają 
bursztyny. Twierdzą oni, że można w ten sposób po-
dawać szczepionkę choćby na Ebolę, czy grypę, co 
zresztą sami zademonstrowali. Pracują także nad 
opracowaniem szczepionki na COVID-19 w postaci 
cukierków. 

Szczepionki jadalne pozostają jeszcze w fazie badań 
przedklinicznych. Nie ulega wątpliwości, że jest to 
idea, która znacznie obniża koszt produkcji, poza 
tym umożliwia ich łatwe przechowywanie, bez po-
trzeby chłodzenia. Również uniknięcie nieprzyjem-
nego zastrzyku jest dobrym wyjściem dla każdego 
pacjenta. Doustne szczepionki mogłyby być sto-
sowane w biedniejszych krajach, gdzie możliwość 
dystrybucji szczepień jest ograniczona. Jeżeli dalsze 
badania nie doprowadzą do udowodnienia szkodli-
wości genetycznie zmodyfikowanych organizmów 
to jadalne szczepionki pozostaną wielką nadzieją 
wakcynologii. Możliwe, że już wkrótce zamiast zas-
trzyku dostaniemy główkę sałaty lub kilogram ziem-
niaków.

Autor: Aleksandra Podkowa



PRZEMÓWIENIEPRZEMÓWIENIE
NA TEMAT PANDEMII

Z pozoru wszystko wydaje się być w porządku - trudne czasy, więc władza, z założenia kompetentni 
ludzie, podejmuje decyzję odpowiednie do wagi problemu, ograniczając naszą swobodę, bo sytuacja 
tego wymaga. Nie ma w tym nic złego. Maseczki i dystans społeczny są w jakimś stopniu potrzebne, 
ale poszliśmy w skrajność, zapominając, że człowiek to nie tylko to co fizyczne. Podlegamy sztywnym 
zasadom, utartym schematom. 

W ramach czegoś, co przez pomyłkę nazwano edukacją zdalną, bo z prawdziwą edukacją niewiele ma 
to wspólnego, przykuto dzieci i młodzież do komputerów, niczym do skał Kaukazu, z poczuciem nie-
zasłużonej kary. Nawoływanie do rezygnacji z radości życia, z relacji, pozbycie się bliskości z drugim 
człowiekiem - to prosta droga do autodestrukcji. Chociaż na ciele możemy być zdrowi, to w środku 
powoli umieramy. Dopiero kiedy straciliśmy smak dotychczasowego życia, uświadomiliśmy sobie, że 
nie umiemy żyć sami! Wszystko co nas otacza jest puste, jeśli brakuje w tym kogoś bliskiego.

Pewnie jak wszyscy obecnie żyjący, wolelibyśmy żyć w spokojniejszych czasach, jednak nie od nas to 
zależy. My mamy jedynie wpływ na użytek jaki zrobimy z  czasu, który nam dano. Możemy go wykorzys-
tać na przywrócenie równowagi między tym co na zewnątrz nas, a tym co mamy  w środku. Tworzymy 
ten świat i to jak on będzie wyglądał zależy głównie od tego jacy jesteśmy. Uzdrowienie nie dokona 
się inaczej, jak przez przemianę serca, z którego wypływa to czym możemy podzielić się z innymi, ze 
świadomością, że nie podlegamy żadnym  regułom, które w jakikolwiek sposób mogą nas ograniczać.

Świat, na który mamy wpływ jest chory, bo my jesteśmy chorzy. Nie jest to wina 
wirusa - on pokazał tylko naszą prawdziwą chorobę - chorobę naszego wnętrza, 

albo precyzyjniej, zatracenie zdrowych proporcji między ciałem a duchem.

Autor: Mateusz Kućmiński



TradycjaTradycja
rzecz świętarzecz święta

Noc Kupały a wigilia św. Jana

W czasach kiedy rodzime tradycje wypierane są przez zachodnie święta, ludzie nierzadko poszuku-

ją okazji do bliższego poznania swojej pierwotnej kultury. Już niedługo zdarzy się ku temu okazja 

- wielkimi krokami nadchodzi lato, a co za tym idzie - najkrótsza noc roku, którą nasi przodkowie 

obchodzili w niezwykle ciekawy sposób, i którą my, dzięki muzeom oraz wielu innym ośrodkom 

kulturalnym, mogliśmy celebrować. Zbliżają się bowiem święta, których szczególnymi fanami są 

miłośnicy tradycji słowiańskich i staropolskich.

Wiele osób zamiennie stosuje te dwie nazwy. Okazuje się, 
że błędnie. Noc Kupały przypada na najkrótszą noc roku, 
która ma miejsce około 21-22 czerwca, zaś noc święto-
jańska obchodzona jest zawsze w nocy z 23 na 24 czerwca. 
Większość obrzędów związanych ze świętami pozostaje 
taka sama, nasuwa się więc pytanie dlaczego są to dwie 
oddzielne uroczystości, a odpowiedź na nie jest niezwykle 
prosta. Noc Kupały była pogańskim świętem, przypisywa-
nym głównie tradycji słowiańskiej, chociaż występującym 
w nieco zmienionej formie również w krajach skandy-
nawskich i germańskich oraz zapożyczonym przez ludy 
bałtyckie.

Noc Kupały a noc świętojańska



W trakcie uroczystości oddawano cześć żywiołom, 
zwłaszcza mającym oczyszcającą moc wodzie i ognio-
wi. Wigilia św. Jana jest zaś nieco bardziej globalną oraz 
chrześcijańską inicjatywą, mającą na celu wyparcie po-
gańskiej sobótki (Nocy Kupały). Oba wydarzenia miały 
jednak niezwykle towarzyski charakter, dlatego też 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Rytuały
Mimo praktycznie całkowitego wyparcia Nocy Kupały, 
według wielu przekazów, święto te było pierwowzorem 
znanej współcześnie nocy świętojańskiej. Zachowane 
obchody zyskiwały jedynie nową, chrześciańską sym-
bolikę - wcześniej wierzono na przykład, że zażywan-
ie kąpieli w takich zbiornikach jak jeziora, rzeki czy st-
awy, przed uroczystościami z 21 lub 22 czerwca, mogło 
przynosić gniew utopców, wodnic, wodników i innych 
demonów wodnych z mitologii słowiańskiej. Aktual-
nie, w trakcie nocy świętojańskiej, odbywa się święcenie 
wód, które ma chronić ludzi przed złymi mocami. Wedle 
tradycji, dzień ten wciąż traktuje się jako otwarcie sezonu 
kąpielowego.

Ogień
Palenie ognia również występowało zarówno w jednym, 
jak i drugim święcie. We wsiach najpierw wygaszano 
wszystkie  paleniska, a następnie palono stosy drew-
na jesionu i brzozy, co otwierało całonocne obchody 
uroczystości. Skakanie przez ogniska miało oczyszczać 
oraz chronić przed chorobami. Oprócz tych tradyc-
ji związanych z ogniem, uczesticy obchodów chętnie 
śpiewali i tańczyli wokół rozpalonych nocą palenisk.



Wianki i zioła
Zarówno w Noc Kupały, jak i w wigilię św. Jana, szczególną 
uwagę poświącano ziołom, zwłaszcza tym o leczniczych 
właściwościach.

W kupalnockę bardzo istotna była ceremonia, w trak-
cie której, przy akompaniamencie ludowych śpiewów i 
tańców, dziewczęta zaplatały wianki z kwiatów i mag-
icznych ziół, w które wplatały płonące łuczywo. Następ-
nie układano je na wodzie, gdzie wyławiali je młodzi ka-
walerzy. Miało to zapewniać szybkie zamążpójście oraz 
spełnienie w miłości u boku chłopaka, który wydobył 
wianek z wody. Nie jest sekretem, że pary często działały 
w “potajemnym” porozumieniu, aby ich związek zyskał 
aprobatę ze strony mieszkańców. Kiedy wianek płynął w 
dal, wróżyło to nieprędkie zamążpójście, zaś kiedy płonął 
lub tonął - staropanieństwo. 

Z Nocą Kupały wiąże się również popularna tradyc-
ja poszukiwania, kwitnącego rzekomo jedynie tej nocy, 
mitycznego kwiatu paproci, zwanego też perunowym 
kwiatem, który miał doprowadzać do ukrytego skarbu 
oraz zapewniać mądrość, bogactwo i siłę. Aby utrudnić 
sprawę, roślina ta miała być strzeżona przez widzialne i 
niewidzialne straszydła, wydające demoniczne, odstrasza-
jące hałasy, gdy ktokolwiek zbliżał się do kwiatu.

W wigilię św. Jana również docenia się wpaniałe właści-
wości ziół - obowiązkowo święci się dziurawiec, macier-
zankę oraz kwiaty ogrodowe. Podobnie jak w Noc Ku-
pały, przebiega rytułał puszczania wianków po wodzie. Za 
szczególnie spektakularne uznawane są krakowskie wian-
ki - widowisko na wałach wiślanych pod Wawelem. 



Wróżby
Jedną z głównych różnic między Nocą Kupały, a wigilią św. Jana były bliskie pogańskim sercom 
wróżby, które dalece odbiegały od nauk kościoła, i które z czasem zostały wyparte. Wcześniej 
wróżono na przykład z bukiecików kwiatów, które dziewczęta musiały zebrać w całkowitym mil-
czeniu. Ważnymi roślinami, z których można było wyczytać przyszłą miłość były między innymi 
rumianek, kwiaty dzikiego bzu, cząber, szczypiorek, siedmioletni krzew kocierpki czy bylica.

Mimo niewielkich różnic i licznych podobieństw, Noc Kupały i wig-

ilia św. Jana to dwie różne uroczystości, co wcale nie oznacza, że nie 

możemy poznać ich obu. Aktualne obchody, nierzadko organizowane 

przez ośrodki kulturalne, to fuzja obu tradycji obchodzonych niegdyś 

na terenach, na których obecnie żyjemy. Ceremonie to świetna okazja, 

aby poznać kultury dawnych ludzi.

Autor tekstu: Zuzanna Jabłońska



Sobótka w regionie radomskim
Na podstawie książki: Radomskie wędrówki regionalne pod red. J. Pulnara

Uroczystość Sobótek (polska nazwa dużych ognisk palonych podczas 
świąt) przypadała na najkrótszą noc w roku 21-22 czerwca. Było to ra-
dosne święto letnie, gdzie elementy agrarne zostały odsunięte na dalszy 
plan. Na czoło wysunięty był natomiast kult ognia i wody.

Obchody Sobótek rozpoczynały się od rytualnego rozpalenia ognia za 
pomocą pocierania dwóch kawałków wysuszonego drewna. Rozpalone 
ogniska płonęły z dala od siedzib ludzkich, na polanach, przy brzegach 
rzek lub jezior. Z ognisk tych roznoszono później ogień do domów, aby 
płonął do następnych Sobótek. Przy ogniskach zbierały się najpierw kobi-
ety. Były przystrojone w wieńce z ziół, a w pasie przewiązane były bylicą.

Rozpoczynały wokół ogniska taniec, który kończył się skokami przez 
ogień, przyłączali się też mężczyźni. W trakcie tych zabaw wrzucano do 
ognia wiązanki z ziół. Później przez popioły tych ognisk przepędzano by-
dło. Skoki kończyły się tańcami i kąpielami w wodzie. Była to jedyna noc 
w roku, gdzie dozwolona była pewna swoboda seksualna. W obchodze-
niu tego święta po raz kolejny pojawia się symbolika wody – oczyszcze-
nia. Dochodzi też nowy element, jakim jest ogień. Pojawia się on tutaj jako 
symbol oczyszczenia i miłości ludzi.

Wierzono również , że w tę jedną, jedyną noc zakwita kwiat paproci. 
Znalezienie go miało gwarantować dobrobyt i pomyślność do końca ży-
cia. Nie było to jednak łatwe. Mógł go zerwać tylko człowiek czysty, bez 
żadnych win. Dotarcie do niego wymagało pokonania wielu przeszkód 
i istot pozaziemskich. Popularny obecnie zwyczaj puszczania wianków 
na wodzie ma rodowód dużo późniejszy. Związany był ze środowiskami 
miejskimi i ma charakter typowych wróżb matrymonialnych.  

Opracowały:
p. Bożena Bakinowska-Marchewka,
p. Małgorzata Piwowarczyk-Tkaczyk



30
zasad
bycia
kreatywnym

1 Noś zeszyt. Zapisuj, rysuj, szkicuj na bieżąco.

2 Swobodnie notuj. Myśli i pomysły, które uznasz za ciekawe.

3 Twórz listy. Celów, planów i sposobów ich realizacji. W punktach.

4 Odstaw komputer. Nie sprzyja kreatywności. Wyjdź z domu do 
ludzi, obserwuj świat.

5 Uwierz w siebie. Zanim stwierdzisz, że czegoś nie potrafisz, 
spróbuj to zrobić. Kiedyś się uda.

6 Rób przerwy. Od wszystkiego czasem trzeba się oderwać.

7 Pytaj. Małe dzieci, poznając świat, pytają o wszystko rodziców. 
Nie wyrastaj z tego.

8 Słuchaj muzyki. Takiej, która cię porusza i inspiruje.

9 Czasem po prostu nie myśl. Co jakiś czas trzeba ogran-
iczyć bodźce docierające z otoczenia, by umysł odpoczął. Od 
skupienia, komputera, ekranu, dźwięku. Bieganie i kąpiel pod 
prysznicem to naturalna forma medytacji.



10 Otwórz się. Na ludzi, książki, pomysły. Na wszystko co ciekawe.

11 Czytaj, czytaj i jeszcze raz czytaj. Książki są największą kopal-
nią pomysłów.

13 Rozmawiaj. O swoich pomysłach i pasjach, wymieniaj poglądy.

14 Zbieraj opinie. Gdy coś stworzysz, spytaj o opinię życzliwe oso-
by, które się na tym znają.

15 Współpracuj. Burza mózgów daje tyle pomysłów ile jest głów.

16 Nie poddawaj się. Jeszcze nie było osoby, która nie poniosłaby 
porażki.

17 Pozwól sobie na błędy. Każdy je popełnia. Nie przejmuj się, ale 
wyciągaj wnioski.

18 Znaj swoje zalety. Doceń się. Jeśli będziesz świadomy swoich 
mocnych punktów, łatwiej je wykorzystasz.

19 Nie przesadzaj. Poświęcając się czemuś za bardzo, szybko się 
zniechęcisz.

20 Przekraczaj granice. Patrz na świat po swojemu. Nie zakładaj, 
że wszystko jest już wymyślone. Weryfikuj rzeczywistość.

21 Próbuj, twórz, praktykuj. Trening czyni mistrza.

22 Podejmij ryzyko. Inaczej nie stworzysz nic nowego.

23 Nie bądź perfekcyjny. Nie da się być najlepszym w każdej 
dziedzinie. Nie ma ideałów.

12 Otaczaj się ciekawymi ludźmi. Mawia się, że ambitna osoba w 
pokoju pełnym ludzi stanie obok tej, którą uzna za najmądrze-
jszą, a osoba wycofana tam, gdzie poczuje się najbezpieczniej. 
Zastanów się nad tą zasadą, szukając inspirujących osób.

Pytaj. Małe dzieci, poznając świat, pytają o wszystko rodziców. 
Nie wyrastaj z tego.



24 Masz pomysł? Zapisz go! Teraz!

28 Skończ coś. Zrealizuj jakiś plan lub zaczętą pracę.

30 Zacznij! Jak najszybciej. Myślenie i odkładanie zajmuje więcej 
czasu niż działanie.

29 Nie piętrz trudności. Najpierw myśl nad zaletami, a dopiero 
potem nad wadami rozwiązań.

25 Odpoczywaj. Relaks w wolnym czasie to nic złego.

27 Czerp przyjemność. Musisz lubić to, co robisz.

26 Przygotuj się. By coś stworzyć trzeba mieć warunki. Uporząd-
kuj miejsce do pracy.

Przygotowały: p. Bożena Bakinowska-Marchewka, p. Małgorzata Piwowarczyk-Tkaczyk



Międzynarodowy project - Stepping up to Global Challenges, Learning English While 
Fighting COVID19

W II semestrze 2020/21 uczniowie klas drugich uczestniczyli w międzynarodowym projekcie, w któ-
rym mieli możliwość współpracy ze studentami z uniwersytetów z Turcji i Portugalii.

Projekt został zgłoszony do konkursu i uzyskał grant w wysokości 10.000,00 €.

Uczestnicy projektu:

- klasa 2P

  Zuzanna Jabłońska, Zuzanna Sasin;

-klasa 2TI1

 Weronika Majewska, Michał Adam, Tomasz Szczerbiński, Kacper Wojda;

-klasa 2TI2

 Adam Prątnicki;

-klasa 2i

 Kordian Białek, Dawid Cis, Igor Jakubowski, Maciej Kowalczyk, Adrian Maj,

 Jakub Ożdżyński, Jakub Pawelczyk, Jakub Rakowski, Jakub Solecki;

-klasa 2M

 Patryk Brzozowski, Mikołaj Dąda, Bartłomiej Krzyżanowski, Seweryn Rola, Kamil Tracz;



Projekt SGC2 zapewnia uczniom i studentom możliwość ćwiczenia języka angielskiego poprzez zadania 
projektowe z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Projekt poświęcony jest nauce języka angielskiego poprzez działania na rzecz walki z izolacją (spotkania 
międzynarodowe) oraz promowanie odpowiedzialnego zachowania poprzez tworzenie filmów i plaka-
tów cyfrowych w języku angielskim. 

Działania projektowe pozwolą uczniom i studentom na wymianę doświadczeń związanych z pandemią. 
Ten trudny czas, zmusza nas do zamknięcia, ale niekoniecznie do izolacji, zachęca do tworzenia wirtual-
nych mostów, które umożliwiają przekraczanie fizycznych granic.

Zadania projektowe

Uczniowie ZSE, studenci z wydziału filologii angielskiej (UTH Radom), pielęgniarstwa i marketingu 
(Uniwersytet Viseu w Portugalii) oraz psychologii (Uniwersytet Ege w Turcji) stworzą ulotki i plakaty na 
temat COVID-19 i jego wpływu na uczniów i studentów z różnych krajów. W tym celu opublikują swoje 
prace na stronie SGC2, aby uzyskać komentarze od swoich i innych grup. 

Następnie wspólnie ze studentami z Turcji i Portugalii stworzą filmiki, które wezmą udział w międzyna-
rodowym konkursie filmowym. 

Celem konkursu jest ukazanie, że wszyscy jesteśmy obywatelami świata, borykamy się z tymi samymi 
lękami a komunikowanie się w języku angielskim zbliża ludzi i ostrzega innych przed niebezpiecznymi 
sytuacjami. 

Jury w II etapie konkursu, to wykładowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie oraz autorzy książek z Wielkiej 
Brytanii i USA (Jon Hird, John Huges, Kieran Donaghy, Rob Howard).

W październiku 2021 r zadania grup projektowych zostaną zaprezentowane na międzynarodowej konfe-
rencji, podczas której poznamy zwycięską grupę. 

Efektem końcowym projektu będzie publikacja e- książki. Planowany termin publikacji: styczeń 2022 r.

Zespół nauczycieli koordynujących międzynarodowy projekt:

1. Magdalena Dygała – Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte, Uniwersytet Techno-
logiczno-Humanistycznym w Radomiu;

2. Maria José Antunes –  Uniwersytet Viseu w Portugalii;

3. Susana Amante – Uniwersytet Viseu w Portugalii;

4. lkay Gökçe – Uniwersytet Ege w Turcji.



Languages Connect Us

4 czerwca 2021 r. odbył się międzynarodowy quiz w języku angielskim pt. „Languages   Connect Us”, który 
został zorganizowany przez nauczycielki języka angielskiego ze szkół średnich z Turcji, Kostaryki i Polski.

Uczniowie naszej szkoły, którzy uczestniczyli w projekcie:

- Zuzanna Jabłońska kl.2P 

- Jędrzej Sobolewski kl. 1M

- Maciej Hryciuk kl. 1M

Uczniowie rozwiązywali zadania quizowe z rówieśnikami z Kostaryki i Turcji w 9 różnych kategoriach: 
sławni ludzie, cytaty, historia, literatura, muzyka, matematyka, nauka, układanie zdań w języku angielskim, 
języki obce.

Gratulacje dla Zuzanny Jabłońskiej, Macieja Hryciuka za aktywny udział oraz WIELKIE GRATULACJE 
dla Jędrzeja Soboleskiego i jego grupy (Ipec z Turcji, Charlotte z Kostaryki) za zajęcie pierwszego miejsca.

Nagrodą w konkursie jest zaadoptowanie pandy 🐼

Adopcja polega na wspieraniu organizacji WWF poprzez donacje.

Jędrek (oraz członkowie jego zwycięskiej grupy – Ipec i Charlotte) zostali oficjalnie opiekunami pandy 
wielkiej z gór Qinling w Chinach.

Koordynator projektu: Magdalena Dygała



Kolejne trudne wyzwanie za nami.
Z różnym skutkiem każdy z nas zdał egzamin.

Na pewno staliśmy się bogatsi o nowe doświadczenia.
Przed nami wakacje - czas odpoczynku i zabawy - zasłużyliśmy na to!

Dlatego w dniu zakończenia roku szkolnego powiemy sobie:
do zobaczenia - żeby ruszyć w różnych kierunkacpo przygodę,

a we wrześniu z radością wrócić do szkoły.

Dyrekcja Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu

redakcja:
p. Bożena Bakinowska-Marchewka,
p. Małgorzata Piwowarczyk-Tkaczyk,
p. Diana Tomaszewska,
p. Magdalena Dygała,
Zuzanna Jabłońska 2P,
Aleksandra Podkowa 2P,
Mateusz Kućmiński 3TM

grafika:
Bartłomiej Ćwiklak 2P


