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Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
im. Krzysztofa Kamila Baczy ńskiego 

w Białej Podlaskiej 

Sekcja muzycznaSekcja muzycznaSekcja muzyczna   

Sekcja technicznaSekcja technicznaSekcja techniczna   

Sekcja medialnaSekcja medialnaSekcja medialna   

> Lubisz muzykę? 

> Grasz na jakimś instru
mencie? 

> Śpiewasz? 

> Fotografujesz lub filmujesz? 

> Interesujesz się techniką muzyczną? 

 

 
Grupa Medialna FORTE powstała w 2009 r. 

z inicjatywy grupy uczniów Szkół ZDZ im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Białej Podlaskiej. 

Celem działalności Grupy jest popularyzacja 
muzyki oraz przyjemnego i pożytecznego spędzania 
wolnego czasu. 

W swojej kilkuletniej  Grupa uczestniczyła 
w licznych koncertach oraz festiwalach piosenki 
odnosząc znaczące sukcesy. Jednocześnie, 
pracując w okresie wakacji oraz ferii zimowych udało 
się nagrać trzy płyty CD z coverami znanych 
piosenek polskich i zagranicznych (w tym kilka 
piosenek autorskich Grupy). 

Aktualnie we wszystkich sekcjach pracuje ok. 30 osób. 

h�p://forte
.zdzbp.pl 

h�p://zdzbp.pl 



Nagło śnienieNagło śnienieNagło śnienie    
OświetlenieOświetlenieOświetlenie    

Technika studyjnaTechnika studyjnaTechnika studyjna    

Sekcja dysponuje rackiem wypełnionym profesjonalnym 

sprzętem do nagłaśniania imprez.  Znajdują się tam m.in. 

końcówka mocy ADS, dwa miksery, equalizer, procesor efe-

tów LEXICON MX 200, kabel mul2core 16/4. Całość uzupeł-

niona jest 11 mikrofonami Shure PG58 oraz MIPRO, kolum-

nami aktywnymi Behringer oraz monitorami odsłuchowymi 

Hand Box oraz niezbędnym okablowaniem. 

Sekcja posiada również komplet oświetlenia estradowe-

go (żarowego i LED) wraz ze sterownikiem DMX. 

Studio posiada trzy mikrofony wielkomembranowe 

(w tym StudioProject B3) oraz profesjonalny interface LEXI-

CON GAMMA. Montażu nagrań dokonujemy w programie 

Studio One 2 Pro Presonus przy pomocy monitorów bliskie-

go pola Behringer MS 40. 

Do zadań tej sekcji należy przygotowanie i wykona-

nie programu muzycznego podczas wszystkich imprez 

szkolnych. Grupa ma też na koncie kilka występów na 

zewnątrz: koncert charytatywny w Przedszkolu Przyja-

ciół Kubusia Puchatka, udział w dwóch Międzyszkolnych 

Fes2walach Piosenki w Lublinie (dwa pierwsze miejsca 

i kilka wyróżnień), występ podczas konferencji  zorgani-

zowanej przez Poradnię Psychologiczo-Pedagogiczną 

w  Białej Podlaskiej. 

Sekcja ta pracuje też intensywnie w studio nagrywa-

jąc covery znanych utworów oraz utwory własne.  

Obecnie trwają prace nad stworzeniem teledysku. 

Do działań muzycznych posiadamy syntezator Yama-

ha S550, gitarę elektryczną IBANEZ RG 170 oraz gitarę 

basową Epiphone Toby DeLux wraz z dedykowanymi 

wzmacniaczami. 

Sekcja medialna Grupy zajmuje się 

dokumentowaniem wydarzeń szkolnych oraz szeroko 

pojętą fotografią i techniką wideo. 

Wyposażona w aparaty fotograficzne, zestaw lamp 

i obiektywów oraz cyfrowa kamerę HD dostarcza 

materiału zasilającego szkolne strony www oraz 

gabloty na korytarzach. 

Grupa wykonuje również fotografie i filmy służące 

promocji Szkół ZDZ i K. K. Baczyńskiego 

Liceum Ogólnokształcące 
Technikum 
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