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NASZA PLACÓWKA WTZ TRZEBNICA FUNKCJONUJE JUŻ  
5 LAT Z TEJ OKAZJI DZISIEJSZY NUMER ZOSTANIE POŚWIĘCONY   

PIĘCIOLECIU DZIAŁALNOŚCI  WARSZTATÓW.  
13 LIPCA 2011 ROKU W TRZEBNICKIM OŚRODKU KULTURY ZOSTANIE ZORGA-

NIZOWANA UROCZYSTA IMPREZA. W TEN WAŻNY DZIEŃ PRZEWIDUJEMY 
WIELE ATRAKCJI. NA UROCZYSTOŚCI ZAGRA KAPELA MUZYCZNA. PANI   

JADWIGA PRZYGOTUJE DLA NAS UROCZYSTY POCZĘSTUNEK. GRUPA  
TEATRALNA ZADEMONSTRUJE WYSTĘP ARTYSTYCZNY.  

A NASZA REDAKCJA WYŚWIETLI  PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ.WIĘCEJ 
SZCZEGÓŁÓW NIE BĘDZIEMY ZDRADZAĆ WSZYSTKIEGO DOWIEMY SIĘ NA  

MIEJSCU.              

                                                                                                      Redakcja NS 

 
1) Pani Beato czy Pani przygotowuje  spektakl na nasz jubileusz pięciolecia WTZ? 

 Tak oczywiście jak co roku jest to spektakl pt.: „Dwa Światy”. 
2) O czym opowiada to przedstawienie, czy może Pani uchylić rąbka tajemnicy?  

Jest to spektakl o świecie Kobiet i Mężczyzn oraz różnicach między tymi światami.  
 Uczestnicy pokazują różnice: gestem, mimiką, dźwiękiem, i ruchem. Za dużo nie mogę 
 zdradzić jest to niespodzianka dla naszych gości. 
3) Czy oprócz tego  ma Pani jeszcze coś w zanadrzu? 

 Tak, owszem mogę się poszczycić pięknym polonezem, który ćwiczymy na Jubileusz. 
4) Czy ma Pani tremę przed tak ważną uroczystością? 

 Nie za bardzo mam tremę, lubię scenę,  
 Wtedy jestem  w swoim żywiole, świecie,    
 a uczestnicy dają  z siebie wszystko. Są 
 po prostu najlepsi. 

  

     Redakcja NS 
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 Z okazji pięciolecia ist-

nienia naszych Warsztatów 

chcieliśmy przeprowadzić  

z Panem wywiad. 

-Może opowie Nam Pan jakie 

były okoliczności powstania 

Warsztatów w Trzebnicy? 

-Początek był taki: mając syna 
niepełnosprawnego poznaliśmy 
wiele rodzin, gdzie wystąpił 
problem z niepełnosprawno-
ścią. Rodzice niepełnospraw-
nych dzieci chcieli mieć możli-
wość zabezpieczenia  im przy-
szłości po ukończyły szkoły 
podstawowej i szkoły średniej 
(gimnazjum). Państwo nie 
gwarantowało żadnych ośrod-
ków więc sami postanowiliśmy 
założyć Warsztat Terapii Zaję-
ciowej, gdzie nasze dzieci mo-

głyby rozwijać się, przygoto-
wać do pracy i mieć w przy-
szłości zorganizowany dzień. 
W związku z tym zrzeszyliśmy 
się w Trzebnickie Stowarzy-
szenie „Uśmiech Dziecka” 

-Od kiedy jest Pan prezesem? 

Na czym polega funkcja preze-

sa? 

-Aby Warsztaty mogły po-
wstać musiało formalnie po-
wstać Stowarzyszenie, a każde 
Stowarzyszenie posiadając 
osobowość prawną jest ujęte  
w prawne ramy organizacyjne. 

W stowarzyszeniu jest hierar-

chia władzy. Najwyższą wła-
dzą stowarzyszenia jest Walne 
Zebranie Członków. W okresie 
pomiędzy Zebraniami władzę 
sprawuje trzyosobowy Zarząd, 
który spośród siebie wybiera 
prezesa, skarbnika i sekretarza. 

Na początku Zebranie wybrało 
na prezesa Panią Stoparek i 
Pani Stoparkowa była inicja-
torką zorganizowania warszta-

tów ale ze względów rodzin-
nych musiała wyprowadzić się 
z Trzebnicy i tą funkcję Zebra-
nie Członków przekazało dla 
mnie. Później funkcję prezesa 
sprawowała Pani Jadwiga Siel-
ska. Obecnie, od 2010 roku, 

jestem ponownie wybranym 

przez Zebranie Członków, pre-
zesem Zarządu Trzebnickiego 
Stowarzyszenia „Uśmiech 
Dziecka”. 
-Czy pełnienie funkcji prezesa 

jest trudne? Czy np. prezeso-

wać może każdy? 
-Prezesować może każdy, kto 
zna się trochę na sprawach 
związanych z prawem dotyczą-
cym organizacji pożytku pu-
blicznego. Aby jakiekolwiek 

stowarzyszenie mogło funkcjo-
nować, wprowadzono pewne 
prawo. Trzeba prowadzić całą 
organizację w oparciu o to pra-
wo. Jest to zadanie bardzo 

trudne, szczególnie w zakresie 
finansów i spraw organizacyj-
nych związanych z prowadze-
niem stowarzyszenia. Podkre-

ślić chcę jeszcze raz, że samo 
prowadzenie stowarzyszenia 

jest bardzo trudne ponieważ 
prawo jest bardzo skompliko-

wane. 

Dodam, że funkcja prezesa jest 
funkcją społeczną to znaczy, że 
za „bycie prezesem” nie otrzy-
muje się żadnego wynagrodze-
nia. 

-Kim Pan jest z zawodu?  

Co Pan wykonywał w prze-

szłości? 

-Ja z zawodu jestem inżynie-
rem górnikiem. W przeszłości 
pracowałem na kopalni. Zaj-
mowałem się w zakładzie gór-
niczym transportem kolejo-

wym. Pracowałem w kopalni 

„Anna” na Górnym Śląsku. W 
kopalni pracowałem 25 lat, a 
później, gdy osiedliłem się w 
Obornikach Śl., od roku 2000 
pracowałem w różnych spół-
kach w tym regionie. Pracowa-

łem również przez dwa lata 
jako kierownik Warsztatów 
Terapii Zajęciowej a obecnie 
jestem od trzech lat na emery-

turze. 

-Jakie jest Pana hobby? 

-Moje hobby to elektronika, 

turystyka oraz kolejnictwo, 

(transport kolejowy). 

 -Chcielibyśmy wiedzieć czy 

trening ekonomiczny będzie 

podwyższony? 

-Trening ekonomiczny jest ele-

mentem składowym wszyst-
kich finansów warsztatów i na 
ten trening, gdybyśmy go pod-
wyższyli, to trzeba by było 
zabrać finanse z innych dzie-
dzin np. z dziedziny na mate-

riały związane z plastyką, reha-
bilitacją itp. Trening ekono-
miczny służy tylko dla tych, 
którzy bardzo dobrze pracują i 
rokują nadzieję, ż potrafią na-
uczyć się posługiwać pieniędz-
mi. Osoby do treningu i jego 

wysokość określa  
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Rada Programowa WTZ i Rada 

Programowa może indywidual-
nie podwyższyć trening ze 
względu na dobrą frekwencję na 
zajęciach, zachowanie, sumien-
ne wykonywanie poleceń in-
struktorów itd. Wtedy trening 
jest w pewnym sensie nagrodą, 
wyróżnieniem ale kosztem in-
nych osób, które mają problemy 
z dyscypliną tzn., które nie spra-
wują się dobrze podczas zajęć 
warsztatowych. 

-Czy planuje Pan dalszy rozwój 

Warsztatów, to znaczy tworze-

nie nowych pracowni? 

Nie. Rozwój samych warsztatów 
praktycznie w tych warunkach 

nie jest możliwy ze względu na 
brak pomieszczeń. Bo tutaj wię-
cej pracowni się nie stworzy. 
Planujemy natomiast  zorgani-

zować tzw. Ośrodek Wsparcia 
dla tych osób niepełnospraw-
nych, którzy oczekują na przyję-
cie do warsztatów lub dla tych 
osób, które z różnych przyczyn 
muszą opuścić istniejący 
WTZ (podjęcie pracy na otwar-
tym lub chronionym rynku pra-

cy). Aktualnie  ważą się losy, 
gdzie powstanie taki ośrodek: 
albo tutaj w Trzebnicy w części 
przyziemia naszego budynku, 

albo też w miejscowości Obor-
niki Śląskie. Wszystko to zależy 
od decyzji tych, którzy przyzna-
ją na ten cel środki pieniężne i 
decydują o wynajęciu lokalu. 
Czy będziemy uczestniczyć w 

szkoleniach przygotowujących 

nas do zawodu oraz poszerzenia 

naszych umiejętności zawodo-

wych (biorąc pod uwagę naszą 

niepełnosprawność)? 

-O tym wszystkim decyduje Ra-

da Programowa Warsztatu. Jeże-
li są chętne osoby do dodatko-
wego szkolenia, to na pewno 

tak. Takie szkolenia  odbywały 
się tutaj w ramach różnych kon-
kursów, zadań finansowanych 

p r ze z  r ó żn e  i n s t y t u c j e 
(Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, PFRON). Z tego tytu-

łu niektórzy jako pomoc dostali 
laptopy i dodatkowo zaświad-
czenia świadczące o odbyciu 
takich szkoleń. 
Udało się dwóm podopiecznym 

WTZ wejść na rynek pracy po 

d ł u g i c h  r o z m o w a c h  

z pracodawcami. Co nas czeka 

po pobycie na Warsztatach bio-

rąc pod uwagę brak ofert dla 

niepełnosprawnych? 

*Często niepełnosprawni zosta-

ją w domu, bez pomocy innych 

osób i instytucji 

jesteśmy skazani na właśnie 

taką wegetację. 
-Jeżeli chodzi o tego typu pyta-
nie, to mogę wam powiedzieć 
póki jesteście w WTZ i nie ma 
możliwości zatrudnienia na 
otwartym lub chronionym rynku 

pracy, macie zapewnione 

uczestnictwo w zajęciach i Rada 
Programowa na pewno podej-

mie decyzję o przedłużeniu każ-
demu uczestnictwa w warszta-

cie. Jeżeli powstanie Ośrodek 
Wsparcia, który będzie podobny 
do WTZ, wówczas Ci którzy 
będą chcieli podjąć zatrudnienie 
w takim ośrodku, to będą mogli 
do tego ośrodka przyjeżdżać.  
*Czy współpracuje Pan z inny-

mi instytucjami celem pomocy 

nam w dalszej terapii społecznej 

celem znalezienia pracy? 

Tak -Jest w powiecie trzebnic-

kim Powiatowe Centrum Pomo-

cy. Również jest powołana w 
powiecie trzebnickim Rada ds. 

Osób Niepełnosprawnych, które 
to instytucje też tą problematykę 
widzi. Czynnie z nimi współpra-
cuje Pani Alicja Tas — kierow-

nik WTZ reprezentując nasze 
stowarzyszenie. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie rów-
nież zajmuje się poszukiwaniem 
miejsc pracy lub organizacje 

miejsca pobytu dla osób niepeł-
nosprawnych. Wiąże się to z 
rozmowami bezpośrednio władz 
powiatowych z pracodawcami. 

-Czy w przyszłości  będzie na 

Warsztatach np.: lekarz, masa-

żysta, doradca zawodowy 

pomocnik socjalny. 

-Tego nie przewidujemy, bo 

każde zatrudnienie takiego sta-
nowiska wymaga środków fi-
nansowych. Stowarzyszenie pie-

niędzy nie ma. Jedyne pieniądze 
jakie otrzymujemy są z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilita-

cji Osób Niepełnosprawnych i w 
ramach tego funduszu możemy 
zatrudnić tylko te osoby, które 
aktualnie są zatrudnione 

-Zostając prezesem miał Pan 

jakieś marzenia, czy plany co 

do roli Warsztatów (Jakie Pan 

chce wprowadzić zmiany, co do 

osiągnięć aby Warsztaty spełni-

ły lepszą funkcję)? 

Moje marzenia były związane 
właśnie z pomieszczeniami, z 
lokalem, z możliwościami roz-
wojowymi i oczywiście ze spra-
wami związane z finansami 
WTZ. Moim marzeniem jest 

odnowienie pomieszczeń, poma-
lowanie okien, uruchomienie 

windy z prawdziwego zdarze-

nia.. Ale by osiągnąć te cele po-
trzebne są środki finansowe. 
Jeżeli my jako członkowie sto-
warzyszenia i  WTZ nie potrafi-

my tych pieniędzy nazbierać, to 
nie mamy szans na realizację 
tych marzeń i pomysłów. Nato-
miast musimy się opierać na 
tym co realne, co jest możliwe 
do zrobienia przy finansach 

tych, które daje nam państwo. A 
państwo daje tyle, ile aktualnie 
możemy zorganizować. 
 

Rafał Fojcik 

Grzegorz Cichoń 
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 Dnia 5 maja 2011-

r.   XII Ogólnopolska Im-

p r e z a  S p o r t o w o -

Integracyjna Osób Nie-

pełnosprawnych "Sport 

drzemie w każdym z 

nas" w Ostrowie Wielko-

polskim .  W spartakia-

dzie udział wzięli uczest-

nicy WTZ Trzebni-

ca: Małgorzata Pludra, 

Marta Kłaptocz, Katarzy-

na Kowal, Anna Wieliń-

ska, Urszula Stankow-

ska, Artur Kurek, Marcin 

Wysocki, Marcin Sielski, 

Grzegorz Cichoń, Łukasz 

Jurasz, Sławomir Hęciek, 

A d r i a n  P i e t r a -

szek. Opiekunami druży-

ny WTZ Trzebnica były 

Pani Anna Barabach i Pa-

ni Agnieszka Wiącek. 

    Nasza zawodnicz-

ka Urszula Stankow-

ska zdobyła III miejsce w 

konkurencji rekreacyjnej: 

rzuty do kosza.   
  

 Dnia 10.06.2011r. 

Odbyły się I zawody 

sportowe „Sport uczy i 

łączy wszystkich” na 

trzebnickim boisku Orlik 

odbyły się pierwsze zawo-

dy sportowe organizowa-

ne przez Warsztaty Tera-

pii Zajęciowej w Trzebni-

cy prowadzone przez 

Trzebnickie Stowarzysze-

nie "Uśmiech Dziecka"  

Zawody składały się z 

dwóch części: Zawody 

drużynowe i indywidual-

ne. Zawody miały na celu 

wzrost aktywności sporto-

wej, integrację społeczną. 

Nad przebiegiem całej im-

prezy sprawowały pieczę 

Pani Agnieszka Wiącek i 

Pani Anna Barabach. Po 

zakończeniu zawodów od-

było się spotkanie integra-

cyjne przy grillu. Wszyscy 

uczestnicy imprezy zostali 

nagrodzeni medalami i dy-

plomami. 

 

 Dnia 29.06.2011r 

odbył y się eliminacje do 
IV Wojewódzkiego Kon-
kursu wiedzy starożytnej 
Grecji” w Lewinie Brze-
skim. W eliminacjach 

udział brało trzynaście 

uczestników. Do konkursu 

dostały się trzy osoby plus 

jedna rezerwowa. Zawod-

nicy konkursu pojadą na 

konkurs do Lewina Brze-

skiego są nimi: Marta 

Wojtaszek, Artur Kurek, 

Adrian Pietraszek i Kata-

rzyna Jankowska. Konkurs 

polega na tym by prawi-

dłowo odpowiedzieć na 

pytania z dziedziny staro-

żytnej Grecji. Przed kon-

kursem każda biorąca 

udział osoba otrzymała 

zestaw trzydziestu pytań, 

które należy nauczyć się 

na pamięć. Do konkursu 

p r z y s t ą p i m y  d n i a 

15.10.2011r  

Uczestnicy konkursu bar-

dzo się przykładają i wy-

trwale przygotowują z 

myślą, że pozytywnie po-

każą się ze swoją wiedzą. 

Aktualności  
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Monika Dziadas 
Cześć Monika chciałbym Ci za-

dać kilka pytań. Czy udzielisz mi 
na nie odpowiedzi? 

-Tak z chęcią odpowiem na 
pytania. 

Na początek opowiedz coś krót-

ko o sobie i jak dowiedziałaś się 
o Trzebnickich warsztatach. 

-Mam na imię Monika. Miesz-
kam w Obornikach Śląskich. 
Mam 24 lata. Na warsztaty 

trafiłam dzięki Pani Kierow-
nik, która poinformowała 
mnie o ich istnieniu. Czuję się 
tutaj bardzo dobrze. 
Czym się zajmujesz na co dzień? 

Masz jakieś zainteresowania? 

-Owszem mam, gram na ga-

mebordzie i bębnie, należę do 
młodzieżowej scholi muzycz-
nej i pomagam w kościele. 
Nie wiedziałem, że masz tak du-
żo zainteresowań. A masz jesz-

cze jakieś obowiązki domowe? 

-Jak każdy domownik mam 
obowiązki. Myję naczynia, 
sprzątam itd. Czasem zajmuję 
się rodzeństwem.  
A co jeszcze robisz w wolnych 
chwilach? 

-Jeżdżę na rowerze, chodzę na 

spacery, a także odwiedzam 
znajomych i przyjaciół. 
Czyli masz zawsze zajęcie i pro-
wadzisz, życie towarzyskie? 

-Nie mam czasu by się nudzić. 
Czy uprawiasz jakieś dyscypliny 
sportowe oprócz jazdy na rowe-

rze? 

-Gram w piłkę nożną i w siat-
kówkę. 
Czy osiągnęłaś jakieś sukcesy w 
tych dyscyplinach sportowych? 
-Oczywiście, że tak zdobyłam 
trzy złote medale, dwa brązo-
we oraz dwa srebrne. 

Jakie plany snujesz na przy-
szłość? 

-Chciała bym wstąpić do zako-
nu Sióstr Boromeuszek w 
Trzebnicy. 

A gdy by twoje plany z wstąpie-
niem do zakonu się nie powiodły 

czy zdecydowała byś się na zało-
żenie swojej rodziny? 

-Jeżeli nie będę mogła wstąpić 
do zakonu, a poznam odpo-

wiedniego kandydata na męża, 
oczywiście wejdę w życie ro-
dzinne. 

 

Janusz Zarzycki  
Cześć chcę przeprowadzić z to-
bą krótki wywiad do kolejnego 
miesięcznika warsztatowego. 

Czy jesteś gotów odpowiedzieć 
na kilka prostych pytań? 

-Oczywiście, że odpowiem, a 

jak będą brzmiały  następują-
ce pytania? 

Na początek opowiesz coś o so-
bie, możesz też opowiedzieć, jak 
znalazłeś się  tutaj na warszta-

tach? 

-O trzebnickich WTZ wiedzia-

łem od dawna. Sam tu przyje-
chałem, aby je zobaczyć.  Dal-
sze sprawy związane z przyj-
ściem na warsztaty pomógł mi 
załatwić mój kolega, który jeź-
dzi ambulansem. 

Czym się zajmujesz w życiu co-
dziennym? 

-Pod koniec dnia wybieram się 
na wycieczki rowerowe. Wczo-

raj nawet kapcia złapałem. 
Oprócz wycieczek na rowerze, 
czy masz jeszcze jakieś zaintere-

sowania i obowiązki domowe? 

-Jak jest brzydka pogoda to 

się nudzę. Obiady jadam w 
mieście, najczęściej w gwiazd-
ce. Ubrania przynoszę na 
warsztaty. Pani Lucyna poma-

ga mi je uprać. 
Chciałbym się nauczyć robić 
podobne doniczki ceramiczne, 

jakie wy tutaj robicie. 

-Planujesz jeszcze czegoś do-
konać w dalszej przyszłości? 

Marzę by pojechać w kolejną 
dalszą podróż za granicę. Jesz-

cze nie podjąłem decyzji gdzie. 
Lecz gdzie bym nie pojechał i 
tak będę zadowolony, że odwie-

dziłem nowe, nieznane miejsce. 
 

Dziękujemy uczestnikom za pięknie 

przeprowadzony wywiad i szczere 

udzielenie odpowiedzi. 

 

                 Redakcja 
 

 

 

 

Sylwetki uczestników WTZ 
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Klasyczny tort z delikatnym cia-
stem czekoladowym, bitą śmieta-
ną i wiśniami. Nie za słodki, bar-
dzo dobrze zrównoważony, har-
monijny, lekki i prosty do przygo-

towania.   

Ciasto czekoladowe: 
 
• 150 g masła  
• 150 g drobnego cukru do pie-
czenia  
• 6 jaj  
• 1 tabliczka gorzkiej czekolady 
(100 g)  
• pół łyżeczki aromatu waniliowe-
go  
• 150 g mąki pszennej  
• 50 g mąki ziemniaczanej  
• 1 łyżeczka proszku do piecze-
nia  
 
Wiśnie:  
 
• 450 g mrożonych wiśni bez pe-
stek  
• 2 łyżki cukru  
• Do nasączenia: 3 - 4 łyżki alko-
holu (wódki lub rumu)  

Bita śmietana:  
750 ml schłodzonej śmietanki 

kremówki krem

3 łyżki cukru pudru 3 ły

1 łyżka cukru waniliowego 1 ły

2 łyżeczki żelatyny 2 ły

Dekoracja: słoiczek wiśni w 

zalewie  

Ciasto: Masło ucieram z cu-

krem. Dodaję kolejno żółtka, 

miksując po każdym dodanym 

żółtku. Mieszam z roztopioną i 

ostudzoną 1 tabliczką czekola-

dy, a następnie z aromatem 

oraz przesianą mąką pszenną 

zmieszaną z mąką ziemniacza-

ną i proszkiem do pieczenia. 

Delikatnie łączę z ubitą na 

sztywno pianą z białek. Prze-

kładam do formy 24 cm i wsta-

wiam do piekarnika nagrzane-

go do 180 stopni. Piekę przez 

około 45 minut. Całkowicie 

ostudzone ciasto kroję na 3 

krążki. krąż

Wiśnie podgrzewam z 1/2 

szklanki gorącej wody i cukrem.  

Gotuję 

przez kilka 

minut na 

małym 

ogniu, 

odcedzam 

i studzę. 

Sok za-

chowuję i 

mieszam z 

3 łyżkami 

alkoholu. 

Nasączam 

nim krążki 

ciasta. ciasasta.cias

Śmie-
tankę ubijam z cukrem pudrem 

i cukrem waniliowym, mieszam 

z żelatyną (rozpuszczoną w 

niewielkiej ilości gorącej wody). 
Krążki tortu przekładam wiśniami 
i bitą śmietaną. Dekoruję wiśnia-
mi w zalewie. 

Przepis pochodzi z książeczki z 
przepisami na "Potrawy świato-
wej sławy" wydanej przez Agorę.  
 
W oryginalnym przepisie do na-
sączenia ciasta używa się 100 ml 
wiśniówki zmieszanej z 1/2 
szklanki wody. Ja wykorzystałam 
sok z wiśni zmieszany z alkoho-
lem.  
 
W oryginalnym przepisie wierzch 
tortu dekoruje się połową tablicz-
ki czekolady. Ja tort udekorowa-
łam gotowymi wiśniami w słod-
kiej zalewie. Reszta przepisu - 

bez zmian.  

                                                 Redakcja 

Przepis na Tort Szwardzwaldzki 



Wielu utalentowanych wokal-

nie amatorów śpiewu i kom-
ponowania muzyki często 
zastanawia się jak profesjo-
nalnie opracować swój pierw-
szy krążek muzyczny. Prze-
szkody jakie stają im na dro-
dze, to przeważnie brak pro-

fesjonalnych instrumentów 
muzycznych, mikrofonów  
i wzmacniaczy, które są bar-
dzo kosztowne. Drugim zaś 
problemem jest znalezienie 

wytwórni muzycznej, która 
by przyjęła nasze propozycje 

wokalne. Ja udzielę na ten 
temat wskazówek, bo nie jest 
powiedziane, że bez instru-
mentów, profesjonalistów 
oraz wytwórni muzycznej nie 
jest możliwe komponowanie 
muzyki oraz utworów wokal-
nych. Dzisiejsze komputery 

zastępują nam wiele przydat-
nych urządzeń. Niektórzy z 
nas nie wiedzą, że może on 
się również doskonale nadać 
do tego by w domowym zaci-

szu stworzyć prawdziwą mu-
zyczną wytwórnię. Istnieje 
już wiele programów do 
komponowania muzyki.  

Rewolucję w dziedzinie two-
rzenia muzyki tym sposobem 

zapoczątkował jeden z pierw-
szych aplikacji wydanych na 

popularny w latach 80 kom-

puter Amiga, program ten 

nosił nazwę „sampler”. 
Mając już zaopatrzenie w 
komputer PC początkującym 
wykonawcą proponuję zakup 
programu o nazwie domowe 

karaoke. Program ten posiada 

kilkanaście gotowych ścieżek 
dźwiękowych oraz mikrofon 

dołączony do zestawu z płytą. 
Jest to najprostsza aplikacja 

dla początkujących wokali-
stów muzycznych. Wiele 
osób młodego pokolenia ceni 
sobie dwa obecnie bardzo 

popularne gatunki muzyczne 

są nimi techno oraz hip-hop. 

Dla przyszłych dj`ów oraz 
raperów asortyment tych pro-
gramów jest ogromny. Mamy 
napisane w szufladzie teksty 

lub mamy pomysł na nie. Na 
początek proponowałbym 
zakupienie wyższej klasy mi-
krofonu nisko szumowego. 

Tworzenie muzyki z gatunku 

rap techno czy arii operowej 

może stać się prostsze niż 
myślisz. Jednym z najprost-
szych sposobów jest układa-
nie tzw, sampli. Sample są to 
próbki dźwiękowe w postaci 

pojedynczych elementów, 
które dopasowuje się jeden 
obok drugiego. Każdy poje-
dynczy element to osobny 

fragment dźwięku.  
Program muzyczny przeważ-
nie posiada kilkanaście pu-
stych ścieżek w linii pozio-

mej. Układanie sampli polega 
na przeciąganiu elementów 
na ścieżki, kliknięciem myszy 
każdą z próbek można sobie 
odsłuchać i upewnić się czy 
dany dźwięk nam odpowiada. 
 Nałożone tym sposobem na 
siebie próbki dźwiękowe two-
rzą jedną muzyczną całość. 

Mamy do wyboru przeważnie 
wszystkie rodzaje brzmień. 
Nakładając wiele odmian 
dźwięków na ścieżki możemy 
zastąpić całą orkiestrę mu-
zyczną. Śpiewany do mikro-
fonu wokal zostaje na bieżąco 
zapisywany w postaci pliku 

multimedialnego mp3 lub 

wawe na dysku komputera. 

Zapisaną ścieżkę wokalną 
możemy połączyć ze skom-
ponowaną wcześniej ścieżką 
dźwiękową, z czego powsta-
nie prawdziwy utwór mu-
zyczny, czyli połączenie słów 
z muzyką.  
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 Dla osób, które intere-
sują się tworzeniem muzyki 
tym sposobem od jakiegoś 
czasu i podłapali większej 
wiedzy na ten temat istnieją 
bardziej zaawansowane apli-

kacje muzyczne. Są to potęż-
ne kombajny posiadające 
zbliżone do profesjonalnego 
studia możliwości tworzenia i 
obróbki muzyki. Tak zaawan-
sowanym programem może-
my stworzyć każdy rodzaj 
muzyki, od hip-hopu po arie 

operowe. Posiadając tak po-
tężny program mamy prawie 
nieograniczone możliwości.  
Od prostego układania muzy-
ki z pojedynczych elementów 
możemy także: czyścić niedo-
skonałości dźwięku powstałe 
podczas wykonywania utwo-

ru, mamy możliwość zagrania 
na wirtualnych instrumen-

tach, które mają dźwięk zbli-
żony do tradycyjnych instru-
mentów muzycznych, może-
my też ustawiać poziom gło-
śności dźwięków lub wokali, 
skreczowanie płytami winy-
lowymi, a także zamienić 
brzmienie danego instrumen-

tu na zupełnie inny (np. gitarę 
na fortepian). To tylko część 
funkcjonalności, z jakich 
można korzystać w profesjo-
nalnych programach do two-

rzenia i edycji muzyki. 

Po dokładnym dopracowaniu 
całego albumu lub singla mo-
żemy nagrać materiał mu-
zyczny na płytę Cd, następnie 
odsłuchiwać jej w odtwarza-
czu muzycznym. Oprócz 
funkcji muzycznych progra-

my te posiadają także możli-
wość stworzenia okładki, jaką 
dołączymy do płyty. Okładkę 

możemy utworzyć wg dowol-
nego pomysłu, opracowując 
motyw graficzny, po czym 

piszemy nazwy utworów w 
postaci listy. Możemy także 
zapisać całe teksty utworów 
zamieszczonych na albumie. 

Na koniec istnieje możliwość 
wydrukowania okładki na 
domowej drukarce podłączo-
nej do komputera. Tym spo-

sobem zaczynało swoją karie-
rę na estradzie wiele gwiazd 
muzycznych młodego poko-
lenia. Jednym z nich jest Pa-

weł Kapliński artysta Polskiej 
sceny hip-hopowej, znany 

jako PEZET. Zanim stał się 
znany w całej Polsce oraz po-
za granicami zaczynał two-
rzyć swoje utwory w domo-

wym zaciszu. Jeden z lep-

szych programów tego typu 
można pobrać ze strony: 
http://www.dobreprogramy.pl/Magix-

MusicMaker,Program,Windows,13185.html    

Marcin Wysocki 
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Pozdrawiam Anię Płotkę i proszę ją żeby się o mnie nie martwiła. Jestem dorosły po-

trafię sam o siebie zadbać. Nie bądź taka zazdrosna bo mnie to denerwuje. Rafał Fojcik 

 

Chciałem pozdrowić wszystkie Panie Terapeutki. Sławek Hęciek 

 

Pozdrawiam wszystkich! Marcin Wysocki 

 

Pani Ania  śle buziaczki dla Pani Agnieszki i Kasi Kowal oraz pozdrawia wszystkich 
uczestnikoó. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Pani Agnieszki.  

Życzę wszystkim udanego urlopu. 
Pani Ania Barabach 

 

Pozdrawiam kolegów i koleżanki z WTZ oraz Panią Agnieszkę Wiącek, Panią Ewę i 
Panią Dagmarę. Marcin Stachurski 

 

Pozdrawiam Andrzejka i Mamusię. Krzysztof Pióro 

 

Chciałabym pozdrowić Panią Dagmarę, Panią Kierownik oraz Panią Ewę.  
Marta Kłaptocz 

 

Pozdrowienia dla Rafała Fojcika i jego rodziców, Panią Kierownik, rodziców i siostrę, 
babcię. Ania Płotka. 

 

Pozdrowienia dla Pani Agnieszki oraz Pani Ani składam życzenia dla wszystkich tera-
peutów i uczestników WTZ.  Marta Wojtaszek 

 

 

Życzenia dla rodziców.  Ania Wielińska 

 

Pozdrowienia dla Pani Aliny i gorące życzenia z okazji imienin WSZYSTKIEGO NAJ! 
Składam serdeczne życzenia dla Pani Beaty oraz Pani Ani Barabach oraz Pani Lucynki 

i Pani Ani. Pani Aniu życzę dużo radości i uśmiechu na twarzy, a także sukcesów w 
pracy. Pozdrowienia dla Krystiana i Wacława 

                                                                             Pani Agnieszka 
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WTZ Trzebnica 

Trzebnickie Stowarzyszenie 

„Uśmiech Dziecka” 

Warsztaty Terapii Zajęciowej Trzebnic-

kiego Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” 

Ul. Stawowa 1, 55-100 Trzebnica 

www.wtztrzebnica.prv.pl 

wtztrzebnica@gazeta.pl 

tel. (71) 312-15-00 

Jesteśmy organizacją pożytku pu-
blicznego.  

Można nas wspomóc przekazując 
1% podatku przy rozliczeniu rocz-

nym pit. Bank Spółdzielczy w 
Trzebnicy.  6395910-

0043001000006640001 

KRS 0000132946 

Gazetę „Nasze Sprawy” przygotowali dla Państwa: 

Grzegorz Cichoń, Konrad Dąbrowski, Marcin Wysocki, 

Katarzyna Kowal, Rafał Fojcik, Regina Łuczak 

Historia powstania miesięcznika „Nasze Sprawy”. 
 

Dnia 02.01.2009 ukazał się pierwszy numer warszta-

towego miesięcznika „Nasze Sprawy”.  Pomysł na 

wydanie gazetki pojawił się ze strony Pani Kierownik, 

która ogłosiła go w trakcie przerwy śniadaniowej.  

Uczestnicy dostali czas na przemyślenie jak ma wy-

glądać gazetka i czy chcą, by zaczęła się ukazywać.  

Osoby, które się zgłosiły i weszły w skład redakcyjny 

na początku spotykały się w biurze Pani Kierownik.  

Pełna kadra redakcyjna zaczęła pracować nad pierw-

szym numerem gazety. Została ona wyredagowana w 

pracowni informatyczno reedukacyjnej przy pomocy 

Pani Agnieszki, naczelnym redaktorem gazety został 

Marcin Wysocki. Korektą tekstu zajmuje się Pani  

Agnieszka Wiącek, która prowadzi pracownie oraz 

Zastępca Kierownika Pani Agnieszka Jarosz - Zieliń-

ska. Tytuł czasopisma jest autorstwa uczestniczki 

WTZ, którą jest Anna Płotka.  Miesięcznik ukazuje się 

już blisko dwa lata.   


