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ul. Staromiejska 13

tel./fax (076) 835 04 04

www.wizja.org

biuro@wizja.org

LATO NAUKOWE "WIZJA"

Obóz organizowany jest przez WIZJĘ

Sp. z o.o.

67-200 Głogów; ul. Staromiejska 13 tel./fax (076) 835 04 04 lub 506 52 36 28
Odpowiedzialnym za sprawy organizacyjne obozu jest:
Komendant Andrzej Wizja tel. 833-33-33

Odpowiedzialnym za koordynację programów dydaktycznych i wychowawczych obozu jest:
mgr inż. Waldemar Wizja tel 833 - 33 - 33

Odpowiedzialni za poszczególne warsztaty dydaktyczne na obozie są:
Warsztaty dziennikarskie

mgr Paweł Wizja

tel. 0600-00-00-00

Warsztaty matematyczne

mgr Krzysztof Wizja

tel. 833-33-33

Warsztaty astronomiczne

mgr Ludwik Wizja

tel. 833-33-33

Warsztaty społeczno-historyczne

mgr Adam Wizja

tel. 833-33-33
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Ramowy rozkład dnia obozu w Stilo

7.30 - 7.40

Pobudka

7.40 - 7.55

Gimnastyka

7.55 - 8.15

Toaleta poranna

8.15 - 8.45

Porządki w namiotach i obozie

8.45 - 9.00

Apel poranny

9.00 - 9.30

Śniadanie

9.30 - 12.50

Zajęcia programowe

12.50 - 13.00

Przygotowanie do obiadu

13.00 - 13.40

Obiad

13.40 - 15.00

Odpoczynek poobiedni, zajęcia własne

15.00 - 17.50

Zajęcia programowe

17.50 - 18.00

Przygotowanie do kolacji

18.00 - 18.30

Kolacja

18.30 - 19.00

Toaleta wieczorna

19.00 - 21.30

Zajęcia programowe

21.30 - 21.45

Apel wieczorny - pożegnanie dnia

21.45 - 22.00

Przygotowanie do ciszy nocnej

22.00 - 7.30

Cisza nocna
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Dla kogo: młodzież gimnazjalna i licealna
Dlaczego warto jechać?
Jeśli chcesz przeżyć wspaniałą przygodę
Jeśli kochasz morze jeśli pociąga cię odkrywanie świata
Jeśli ciągle chcesz się rozwijać
Jeśli pragniesz poznać różnych ludzi
Jeśli chcesz mieć nowych przyjaciół
Jeśli po prostu twój duch ciągle pcha cię naprzód
- to koniecznie weź udział w tym obozie !!!

Termin: 28 czerwca - 11 lipca 2004
Koszt: 750 złotych
Miejsce: 300 metrów od najpiękniejszej latarni morskiej na Kaszubach - "Stilo".
Bliżej Łeby, 3 km od wschodniego brzegu jeziora Sarbsko, w pobliżu miejscowości Sasino, znajduje
się jedna z najpiękniejszych latarni morskich na Kaszubach - "Stilo". Dojazd do niej prowadzi przez
malownicze, zagubione wśród pól i lasów, małe wioski: Ciekocino,
Sasino, z którego droga prowadzi do wybudowań Osetnik i latarni
morskiej Odcinek około 1,5 km to droga brukowa. Możliwe, że dzięki
temu także jest tu mało turystów. Do latarni prowadzi wąska,
piaszczysta dróżka wśród lasu. Stoi ona 900 m od brzegu, na
wysokiej wydmie (41 m n.p.m.), a wybudowano ją w roku 1905 (...).
z przewodnika turystycznego

Program:
W programie przewidziane są różnorodne zajęcia związane z wybraną specjalnością.
(warsztaty astronomiczne, warsztaty dziennikarskie, warsztaty muzyczne, warsztaty społecznohistoryczne), wędrówki po Słowińskim Parku Narodowym, Szwajcarii Kaszubskiej, wycieczki
autokarowe do Trójmiasta, Łeby, Malborka ponadto Festiwal Piosenki, Obozowa Olimpiada Sportowa.
Nie zabraknie atrakcji takich jak ognisko z pieczeniem kiełbasek, gitarą i zabawami.
Zakwaterowanie:
Zakwaterowanie pod namiotami (kanadyjka, materac).Szczegółowe informacje można uzyskać:
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Warsztaty dziennikarskie
Jeżeli chcesz zapoznać się z podstawowymi wiadomościami z zakresu dziennikarstwa prasowego i
radiowego jedź z nami na Obóz Naukowy w Stilo „WIZJA ”.
W programie:
1. Warsztaty prasowe:
tworzenie własnego warsztatu dziennikarskiego,
praktyczne zastosowanie nabytych i poznanych umiejętności,
praca z komputerem, posługiwanie się internetem w pracy dziennikarskiej,
tworzenie gazety, Przygotowanie relacji dla mediów lokalnych.
2. Warsztaty radiowe:
zapoznanie z podstawowym sprzętem radiowym,
zapoznanie z elementami kultury żywego słowa,
tworzenie radia, przygotowanie relacji „na żywo” dla radia „PLUS”.
3. Spotkania z ciekawymi osobami ze sfery polityki, dziennikarstwa.
4. Public relations:
Tworzenie własnego wizerunku,
Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami z zakresu reklamy i promocji,
Kampania reklamowa w mediach,
Tworzenie lobbingu,
5. Kurs komputerowy:
Zapoznanie z programem WORD
Składanie gazety

Opiekun warsztatów mgr Paweł Wizja
Kontakt telefoniczny 0600-00-00-00
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Warsztaty matematyczne
Jeżeli chcesz bliżej zapoznać się z matematyką i jej zastosowaniami w życiu codziennym, sam ułożyć
i rozwiązać ciekawe zadania, wspólnie z grupą matematyczny problem - wybierz się z nami na Obóz
Naukowy w Stilo „WIZJA ”.

W programie m.in.:
procenty w życiu codziennym (diagram, obniżki, podwyżki),
oprocentowanie lokat i kredytów,
podatki (VAT,...),
stężenia procentowe,
oraz figury geometryczne:
twierdzenie Talesa (jego zastosowanie w praktyce),
twierdzenie Pitagorasa,
pola figur i ich jednostki,
objętości i jednostki,
rozmaitości matematyczne.
Połącz z teorie z praktyką, zabawą i wypoczynek z nauką.
W programie ponadto:
wycieczki do Gdańska, Gdyni, Malborka, Fromborka,
aktywny wypoczynek (siatkówka, piłka nożna),
spacery po okolicy,
"nocne" podchody,
obserwacje nieba przez teleskop.
Opiekun warsztatów - mgr Krzysztof Wizja
Kontakt telefoniczny -(od 16°° - 2000) 833-33-33
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Warsztaty astronomiczne
w ramach Obozu Naukowego
w Stilo „WIZJA ”.
28.06-11.07. 2004

do dyspozycji uczestników
komputer, kilka teleskopów i..
wspaniałe niebo

w programie obserwacje m.in.
Księżyca, Marsa, Urana, Neptuna,
meteorów, sztucznych satelitów
oraz innych zjawisk

to w nocy, a we dnie
oprócz plaży i morskich fal
rozmowy o mikro- i makroświecie
wycieczka do Fromborka, Malborka,
Gdańska, Gdyni i Helu

inicjatywy własne uczestników
bardzo mile widziane

Opiekun warsztatów: mgr Ludwik Wizja
lub w domu (tel. 833-33-33)
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Warsztaty społeczno – historyczne
Uparcie zmierzamy do Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście jest to uzasadnione? Ile możemy
zyskać a ile stracić? O szansach Polski mówi się dużo a jakie są zagrożenia? Aby odpowiedzieć sobie
na te pytania zapoznaj się ze strukturą i mechanizmami działania Unii Europejskiej w ramach Obozu
Naukowego w Stilo „WIZJA ”.
W programie m.in.:
Powstanie, organizacja i cel działania Unii Europejskiej;
Traktaty Unii Europejskiej;
Europejska integracja gospodarcza (rynek wewnętrzny, unia gospodarcza i walutowa);
Wspólna polityka rolna.
Jeśli interesuje Cię czy Polska może krajem bogatym, krajem o wysokiej dynamice rozwoju
gospodarczego?
Jeśli interesuje Cię jak szybko dogonimy Europę i jak bogacili się inni?
Proponujemy Ci zajęcia z zakresu ekonomicznych problemów współczesnej Polski i świata.
W programie m.in.:
Rozwój gospodarczy świata w XX w. – od interwencjonizmu do liberalizmu;
Dziesięć kluczowych elementów gospodarki;
Siedem głównych źródeł postępu gospodarczego;
Postęp gospodarczy a rola rządu;
Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce w latach 1988-2000.
Jeśli natomiast interesują Cię współczesne problemy cywilizacyjne proponujemy Ci ponadto:
Globalizacja: szanse i zagrożenia;
Czy grozi nam kryzys kultury i cywilizacji?
Kryzys rodziny we współczesnym świecie;
Problemy feminizacji: kobieta i mężczyzna dzisiaj.
Połącz teorię z praktyką, zabawę i wypoczynek z nauką i zbieraniem doświadczeń.
W programie ponadto:
wycieczki do Gdańska, Gdyni, Malborka, Fromborka;
aktywny wypoczynek (siatkówka, badmington, piłka nożna);
obserwacje nieba przez teleskop.

Opiekun warsztatów: mgr Adam Wizja
Kontakt telefoniczny 833 33 33
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ZAPRASZAMY
młodzież gimnazjalną i licealną
zainteresowaną rozwijaniem swoich
umiejętności muzycznych na

Wakacyjne Warsztaty Muzyczne
które odbędą się od 24 czerwca do 15 lipca w ramach Młodzieżowego Obozu Naukowego w Stilo
„WIZJA ”.
W ramach warsztatów prowadzone będą zajęcia rozwijające i doskonalące :
umiejętności wokalne,
grę na gitarze,
grę na instrumentach perkusyjnych.
W trakcie warsztatów odbędą się również koncerty przedstawiające umiejętności uczestników.
Organizatorzy zapewniają świetną zabawę i wypoczynek połączony z pogłębianiem umiejętności
muzycznych pod okiem fachowców.
Ilość miejsc ograniczona (20 uczestników).
Zainteresowani uczestnictwem w obozie prosimy o kontakt
mgr Waldemar Wizja tel. 833-33-33
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ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE DLA UCZESTNIKÓW
OBOZU W STILO ZE SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W GŁOGOWIE
Termin obozu: 28. 06. 2001 - 11. 07.2004
Ilość uczestników: 10 chłopców z I-II klasy gimnazjalnej w wieku 15-17 lat
Miejsce zamieszkania wszystkich uczestników obozu - wieś
Organizator i koordynator wyjazdu do Stilo: pedagog Grażyna Wizja
Uczestnicy wyjazdu wychowują się w rodzinach dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym.
Rodziny pozbawione są jakichkolwiek dochodów. Utrzymują się dzięki pomocy społecznej, której
ograniczone fundusze nie są w stanie zaspokoić wszystkich podstawowych potrzeb. Uczniowie
wyjeżdżający do Stilo jeszcze nigdy nie uczestniczyli w jakiejkolwiek formie wypoczynku letniego. Ich
miesięczny pobyt w patologicznym środowisku utrwala złe postawy i nasila proces
niedostosowania społecznego. Proponowana forma wypoczynku jest pomyślana jako forma terapii i
profilaktyki mającej za zadanie uczyć alternatywnych form spędzania czasu, a przede wszystkim jako
swego rodzaju szkoła przetrwania, wyzwolić mechanizmy prowadzące do zdrowego stylu życia.
Jednocześnie dzieci te żyją w skażonym środowisku, mają podwyższany poziom ołowiu we krwi a
zmiana klimatu pozwoli na poprawę stanu zdrowia.
Ponadto podczas pobytu młodzieży w Stilo będzie realizowany: Program Pracy z Młodzieżą
Pochodzącą z Rodzin Alkoholicznych "Odlot" - ukierunkowany na ogólna promocję zdrowia.
Profilaktyka uzależnień zawarta w tym programie polega na stwarzaniu warunków środowiskowych
sprzyjających zdrowiu i na rozwijaniu zdrowego stylu życia w aspektach: fizycznym, psychicznym,
społecznym, duchowym a także ekologicznym. Realizacja programu pozwoli na rozwijanie
umiejętności radzenia sobie ze stresem, umiejętności pozytywnego myślenia, klasyfikowania wartości
i uczenia się pracy nad sobą. Opracowane scenariusze zajęć są atrakcyjne dla młodzieży i zachęcają
do aktywności. Proponowane są różnorodne formy pracy: odgrywanie scenek, gry i zabawy
interakcyjne, rysunki. Realizacja programu "Odlot" ma za zadanie wyrobienie następujących cech
osobowości:
uwrażliwienie postrzegania;
pogłębienie odpowiedzialności za samego siebie;
funkcjonalne wyrażanie uczuć;
samoakceptacja;
akceptacja innych;
Poza tym młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach: muzycznych, plastycznych, z zakresu
astronomii.
Podstawowym celem akcji jest zapewnienie dzieciom radosnych i szczęśliwych chwil.
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