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BANKSY – SZTUKA ULICY 

DRZWI   PŁOCKIE 

Strona 1 

GOG NA TEMAT SELFIE – STR. 2 

RANKING TECHNIKÓW 2016 – STR. 3 

SZTUKA ULICY – STR. 5 

DRZWI   PŁOCKIE – STR. 6 



      

 

III 2016 Strona 2 

 

NIE MA MNIE NA FACEBOOKU, ALE JESTEM!NIE MA MNIE NA FACEBOOKU, ALE JESTEM!NIE MA MNIE NA FACEBOOKU, ALE JESTEM!NIE MA MNIE NA FACEBOOKU, ALE JESTEM!    
 

Często rozmawiam z uczniami o tym, 

co dzieje si ę wokół nas i zach ęcona przez 

Was   do podzielenia si ę z Wami paroma 

uwagami na ten selfie poruszam temat.  

Selfie to fotografie wykonywane bez 

niczyjej pomocy, zwykle smartfonem, 

rzadziej kamerk ą internetow ą. Osoby 

sławne odsłaniaj ą swoj ą prywatno ść, 

pokazuj ą swoj ą ludzk ą twarz. Normalni 

ludzie prezentuj ą, w co si ę ubrali (albo nie 

ubrali),pokazuj ą, co ugotowali, upiekli, 

kupili, zrobili.   

 „Selfie to awatary -mniejsza wersja 

mnie, któr ą wysyłam światu, by pokaza ć, z 

kim ma do czynienia”- stwierdza pisarz 

James Franco. Chc ąc sprawdzi ć, które 

zdjęcia zyskuj ą najwi ększą popularno ść, 

zamieszczał na Instagramie fotografie 

różnego rodzaju: obiektów 

architektonicznych, zwierz ąt, fragmentów 

wierszy. Najcz ęściej uwag ę przyci ągały 

jednak zdj ęcia, które robił sobie sam.  

Buzia w dzióbek, idealnie uło żone 

włosy, upier ścieniona dło ń z perfekcyjnym 

manikiurem, modne ciuszki i kawałek lustra 

to przepis na "selfie". Przepis, który 

zapewnia zachowanie idealnych proporcji 

między twarz ą a dekoltem i wielkie oczy, to 

robienie zdj ęć telefonem z góry. Robisz 

zdjęcie, wrzucasz na Facebooka  

i z wypiekami na twarzy czekasz, a ż znajomi 

zaczną przyznawa ć lajki i pisa ć pochlebne 

komentarze. Kiedy pochlebne nie s ą, 

możesz si ę kiepsko poczu ć. 

Na Instagramie zdj ęcia, na których s ą 

widoczne twarze maj ą aż o 38% wi ęcej 

polubie ń niż zdjęcia bez twarzy i prowokuj ą 

o 32 % wi ęcej komentarzy! 

Selfie maj ą wiele odmian, czasami 

wręcz absurdalnych, jak robienie sobie 

zdjęć na pogrzebach, z bezdomnymi, na 

por ęczach mostów, na skałach, nad 

urwiskami itd.. Selfie robi ą sobie papie ż 

Franciszek, Barack Obama i gwiazdy na 

Oscarach. Redaktorzy słownika "Oxford 

English Dictionary" uznali w 2013 roku 

"selfie" za słowo roku.  Dla Was  robienie 

sobie zdj ęć i wrzucanie ich do sieci  jest tak 

naturalne, jak pisanie SMS-ów.  

 Każdego roku tworzymy blisko 

trylion zdj ęć! Duża część z nich to wła śnie 

selfie. Na samym Instagramie blisko 300 

milionów zdj ęć opisane jest hashtagiem 

#selfie.  

Plusy selfie: mog ą poprawi ć 

samoocen ę. 

Z badań ankietowych 

przeprowadzonych przez magazyn Today 

wynika, że 41% dorosłych kobiet przyznało, 

że selfie lub inne pochlebne zdj ęcia ich 
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samych w sieci spowodowały wzrost 

pewno ści siebie, a 46% stwierdziło, 

media społeczno ściowe pozwalaj

bardziej świadomymi swojego wygl

Wynik nastolatek  jest jeszcze bardziej 

wymowny – 65% dziewcz ąt stwierdziło, 

ogl ądanie swoich selfie podnosi ich 

samoocen ę. 

Minusy selfie: mog ą szkodzi

relacjom. 

Nadużywanie selfie może być problemem 

naukowcy stwierdzili, że umieszczanie zbyt      

dużej liczby fotografii samego siebie, mo

 

RANKING SZKÓRANKING SZKÓRANKING SZKÓRANKING SZKÓ

PERSPEKTYWY PERSPEKTYWY PERSPEKTYWY PERSPEKTYWY 

Ranking techników 2016  

2016 Nazwa szkoły 

1 
Technikum Nowocz. Techn. im. J.Pawła II w 
ZSP  

2 Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączno

3 Technikum Zawodowe nr 7 w ZSE-M  

4 Technikum Elektroniczne w ZSE im. WP

50 
Technikum Archit.- Budowlane im. St. 
Noakowskiego 

 

      

samych w sieci spowodowały wzrost 

ci siebie, a 46% stwierdziło, że 

ciowe pozwalaj ą im by ć 

wiadomymi swojego wygl ądu. 

Wynik nastolatek  jest jeszcze bardziej 

ąt stwierdziło, że 

danie swoich selfie podnosi ich 

ą szkodzi ć 

ć problemem – 

e umieszczanie zbyt      

ej liczby fotografii samego siebie, mo że 

zaszkodzi ć w rzeczywistych relacjach ze 

znajomymi. 

Anonimowo ść

istnieje. Warto o tym pami

kolejn ą fotk ę. Wpatry

może zastępowa ć naszych relacji w 

realnym świecie i ż

dobrych kolegów oraz prawdziwych 

przyjaciół w naszej szkole.

 
Z pozdrowieniami Maryla Brzoska
 (w zdobyciu wielu informacji pomógł mi 

RANKING SZKÓRANKING SZKÓRANKING SZKÓRANKING SZKÓŁ MIESIECZNIKA MIESIECZNIKA MIESIECZNIKA MIESIECZNIKA 

PERSPEKTYWY PERSPEKTYWY PERSPEKTYWY PERSPEKTYWY ––––    2016 ROK2016 ROK2016 ROK2016 ROK

    

Miejscowo ść Woj. '15 '14  

Technikum Nowocz. Techn. im. J.Pawła II w 
Kleszczów ŁD - 9 

ączności  Kraków MP 2 2 

Nowy Sącz MP 1 1 

Technikum Elektroniczne w ZSE im. WP Bydgoszcz KP 3 4 

Budowlane im. St. 
Warszawa MZ - 233
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 w rzeczywistych relacjach ze 

ść w internecie nie 

istnieje. Warto o tym pami ętać wrzucaj ąc 

ę. Wpatry wanie si ę w ekran nie 

ę ć naszych relacji w 

wiecie i życzę Wam znalezienia 

dobrych kolegów oraz prawdziwych 

przyjaciół w naszej szkole.  

Z pozdrowieniami Maryla Brzoska 
(w zdobyciu wielu informacji pomógł mi 

oczywiście Internet)

MIESIECZNIKA MIESIECZNIKA MIESIECZNIKA MIESIECZNIKA 

2016 ROK2016 ROK2016 ROK2016 ROK    

 WSK 
Egzamin  
zawodowy

Znak 
jako ści  

100 100 
 

95.39 63.74 
 

92.93 73.61 
 

85.08 73.84 
 

233 54.93 39.63 
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Kolejne pozycje w tabeli to: miejsce 
w rankingu, nazwa szkoły, miejscowo
symbol województwa, miejsce w roku 2015, 
2014, WSK – wska źnik obejmujacy sukcesy 
w olimpiadach (20%WSK), mature 
    
Ranking techników warszawskich 2016:

2016 Nazwa szkoły 

1 Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1

2 Tech. Geol.-Geod.-Drog. im. St. Kluźniaka

3 Technikum Archit.- Budowlane im. St. Noakowskiego

4 Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 w ZSG

5 Technikum nr 9 Bohaterów Narwiku 

6 Technikum Fototechniczne 

7 Technikum Elektroniczne nr 1 

8 Technikum Elektroniczne nr 3 w ZSEiL

9 Technikum nr 27 im. prof. J. Zawadzkiego

10 Technikum Ekonomiczne Nr 1 w ZSLiE Nr 1

 
Ranking techników- województwo mazowieckie 

1Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1

2Technikum w ZSE 

3Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych

4Tech. Geol.-Geod.-Drog. im. St. Kluźniaka

5Technikum Archit.- Budowlane im. St. Noakowskiego

 

      

Kolejne pozycje w tabeli to: miejsce  
w rankingu, nazwa szkoły, miejscowo ść, 
symbol województwa, miejsce w roku 2015, 

nik obejmujacy sukcesy 
w olimpiadach (20%WSK), mature  

z przedmiotów obowi
matur ę z przedmiotów dodatkowych (20%) 
i egzamin zawodowy (20%), wsk
wyników egzaminu zawodowego i znak 
jakości – złota tarcza

Ranking techników warszawskich 2016:  

Dzielnica WSK Olimp. 
Matura
obowią

nr 1 w ZSLiT nr 1  Mokotów 77.64 8.62 92.93 

źniaka Praga Północ 60.18 7.90 76.42 

Budowlane im. St. Noakowskiego Śródmieście 54.93 14.21 80.25 

Hotelarskie nr 1 w ZSG Śródmieście 53.12 6.63 74.08 

Włochy 49.11 0 79.69 

Wola 48.14 0 73.84 

Wola 45.48 0 73.77 

Technikum Elektroniczne nr 3 w ZSEiL Żoliborz 43.54 0 73.27 

Technikum nr 27 im. prof. J. Zawadzkiego Praga Południe 42.17 0 55.02 

Technikum Ekonomiczne Nr 1 w ZSLiE Nr 1 Śródmieście 42.01 0 66.38 

województwo mazowieckie -2016: 

Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 Warszawa 77.64 
 

Radom 76.36 
 

Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych Mińsk Maz. 67.35 
 

źniaka Warszawa 60.18 
 

Budowlane im. St. Noakowskiego Warszawa 54.93  

Strona 4 

z przedmiotów obowi ązkowych (25%), 
 z przedmiotów dodatkowych (20%)  

i egzamin zawodowy (20%), wsk aźnik 
wyników egzaminu zawodowego i znak 

złota tarcza  

Matura  
obowiąz. 

Matura 
dodat. 

Egzamin 
zawodowy

Znak 
jakości

 96.35 48.43 
 

 52.76 51.34 
 

 40.74 39.63 
 

 32.17 52.03 
 

 47.38 28.16 
 

 31.42 43.68 
 

 46.49 23.91 
 

 41.15 23.48 
 

 43.42 33.08 
 

 30.18 34.19 
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BANKSY BANKSY BANKSY BANKSY ––––    SZTUKA ULICYSZTUKA ULICYSZTUKA ULICYSZTUKA ULICY            

Znany i nieznany – tak mo żna okre ślić 
kultowego brytyjskiego artyst ę grafficiarza, 
przedstawiciela street artu – Banksy’ego. 
Jego prace powstaj ą głównie w przestrzeni 
miejskiej Londynu, ale znane s ą na całym 
świecie. Jego wizerunek i prawdziwe 
nazwisko s ą od lat przedmiotem sporów. 
Jego znakiem firmowym s ą satyryczne 

murale, slogany, symbole, najcz ęściej 
umieszczane na obiektach technik ą graffiti 
szablonowego. W swoich pracach 
najczęściej zawiera przekaz 
antykapitalistyczny i antywojenny. Zasłyn ął 
równie ż poprzez przeróbki znanych 
obrazów, instalacje i rze źby. 
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DRZWI  PDRZWI  PDRZWI  PDRZWI  PŁOCKIEOCKIEOCKIEOCKIE            

Drzwi Płockie – cenny zabytek sztuki roma ńskiej – powstały w 

niemieckim Magdeburgu w XII wieku, by ozdobi ć katedr ę w 

Płocku. Porównywane z tzw. Drzwiami Gnie źnieńskimi, odlane 

są z brązu i umieszczone na drewnianych ramach. 24 

kwadratowe i 2 prostok ątne reliefy przedstawiaj ą ceny biblijne, 

dzieci ństwo Jezusa i 

histori ę zbawienia. 

Egzemplarz drzwi, który 

dziś możemy podziwia ć 

w płockiej katedrze to 

wierna kopia powstała w 

XX wieku  

i umieszczona tam  

w 1981 roku. Oryginał 

został przeniesiony  

w niewyja śnionych 

dot ąd przez historyków 

okoliczno ściach do 

soboru św. Sofii w 

Nowogrodzie Wielkim w 

Rosji. Pozostaj ą tam do 

dnia dzisiejszego.. 
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REDAKCJA GAZETKI TABU ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY. 

PRZYSYŁAJCIE DO NAS SWOJE TEKSTY: LITERACKIE, CIEKAWE 

INFORMACJE Z ŻYCIA SZKOŁY, TEKSTY WŁASNYCH PIOSENEK, 

WSZYSTKO TO, CO WAS INTERESUJE I MOŻE BYĆ INTERESUJACE 

DLA INNYCH. CZEKAMY TEŻ NA CIEKAWE ZDJĘCIA, WASZE 

RYSUNKI, KOMIKSY – JEDNYM SŁOWEM CZEKAMY NA WAS 

UCZNIOWIE TABU – KOLEJNY NUMER ZALEŻY OD WAS I NALEŻY 

DO WAS ! 

NASZ KONTAKT TO: 

 

gazetkatabu@gmail.com 


