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Każdego dnia 
wśród szumnych prawd 
najprostsze z pytań 
dyktuje świat: 
   Dokąd mam iść ?                                               
   O co się bić? 
   Dla kogo warto żyć?... 
Jak w każdej grze, 
musimy mieć czasami szczęście, 
by wiodło się. 
   W pogoni dnia niejeden raz  
   poznamy życia smak. 
                               (K. Logan - Spotkanie z życiem) 
 
 

Nadeszła właśnie ta chwila, 
 ten szczególny moment oczekiwany przez wszystkich.  

W A K A C J E !!! 
Dziękuję Wszystkim za współpracę , za dni lepsze i gorsze, 

za Waszą i Naszą ciężką pracę. 
Życzę  Wszystkim, aby ten letni czas był : 

czasem dobrego odpoczynku,  
czasem nabierania siły do dalszego działania,  

czasem  beztroski , 
stanem relaksu i czasami także potrzebnego „nic nie robienia”, 

czasem podróżowania i poznawania nowych miejsc i ludzi. 
 

                                                  Dyrektor Szkoły Iwona Wróblewska - Bargowska 
 
 

Drodzy nauczyciele, koleżanki i koledzy!! 
 
Są chwile, które w pamięci zostają, 
I choć czas szybko płynie, to one nie przemijają.  
Są też osoby, które raz w życiu poznane,  
pozostają niezapomniane!   
 
Zamawiamy słońce na dwa miesiące. Redakcja Eskulapa 
 
 
 



 
 

Pożegnanie Absolwentów 2015 
 

W bieżącym  roku szkolnym żegnamy naszych wspaniałych słuchaczy z kierunków: 
- Technik Masażysta dla młodzieży i dorosłych 
- Opiekun Medyczny 
- Technik Sterylizacji Medycznej 
 
 
Opiekunowie klas za naszym pośrednictwem pragną przekazać  serdeczne życzenia swoim uczniom. 
 
Mgr Alicja Olszewska – opiekun kierunku Technika Sterylizacji Medycznej 
 

Mili Słuchacze, Drodzy Absolwenci Technika Sterylizacji Medycznej 
 

Wszystko co w życiu robimy ma swoje określone miejsce i czas. Obecnie kończy się dla Was kolejny 
etap edukacji. Czas pokaże, czy udany i przydatny, oby tak właśnie było. 

 Życzę Wam sukcesów zawodowych, satysfakcji z każdego działania. Intelektualnej 
ciekawości świata. Realizacji marzeń zawodowych, rodzinnych i osobistych. Sięgajcie wyżej dla 

siebie i innych. 
 
Mgr Małgorzata Borysewicz – opiekun kierunku Opiekun Medyczny 

 
Drodzy Wychowankowie! 

Żegnam Was życząc, by jak najwięcej Waszych marzeń się spełniło. Postępujcie w zgodzie 
ze sobą i szukajcie własnej drogi do szczęścia. Osiągajcie to, co sami sobie postawicie za cel  i 
poczytacie za sukces. Życzę by nigdy nie zabrakło przy Was bliskich osób, z którymi będziecie 
mogli dzielić swoją radość i szczęście. 

Głód wiedzy, chęć doświadczania, ciekawość sprawiają, że wciąż się rozwijamy, zmieniamy, 
nie egzystujemy, ale naprawdę żyjemy. Podejmujcie mądre decyzje, nie bójcie się marzeń bo one 
dodają sił, motywują do działania, zachęcają do przekraczania własnych ograniczeń.  

Bądźcie sobą, nie udawajcie uczuć, nie bądźcie cyniczni. Rozwijajcie siłę ducha, która 
uchroni was w nagłym nieszczęściu. Głoście prawdę spokojnie i jasno. Bądźcie łagodni dla samych 
siebie, starajcie się być mądrymi - w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. 

 
 

 
 
 



 
 
Mgr  Magdalena Majkowska-Piątek – opiekun kierunku II Technik Masażysta dla młodzieży 
 

"... Słońce wschodzi i zachodzi, 

drzewa kwitną, liście ronią, 

my strumień rzeczywistości 

kształtujemy naszą dłonią." 

Według mędrca Koheleta - wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy 
pod niebem. Dzisiaj nadszedł czas zakończenia nauki w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych 
w Słupsku.  Jedni przyjmują ten fakt z radością, inni z ulgą, jeszcze inni z lekkim niepokojem czy 

lękiem o przyszłość…Mam nadzieję, że w Waszej pamięci pozostaną piękne wspomnienia wspólnie 
spędzonych dwóch lat. Klasowe spotkania, powroty ze szkoły, nawet strach przed klasówką uczynił 
z Was zżytą grupę. Także my, nauczyciele przywiązaliśmy się do Was, naszych uczniów i Wasza 
przyszłość leży nam na sercu. Dokładaliśmy wszelkich starań, by dobrze przygotować Was do 

egzaminu zawodowego. Wy natomiast dawaliście nam swój młodzieńczy zapał i entuzjazm oraz 
obdarzyliście nas szacunkiem i zaufaniem. Mam nadzieję, że tak, jak my, będziecie wspominać nas z 

uśmiechem i wzruszeniem. Mam nadzieję, że oprócz masażu, kliniki, anatomii...,  zapamiętacie 
również życiowe rady, jakie dawali Wam nauczyciele i będziecie umieli korzystać z nich w życiu. 

Nigdy nie traćcie więc nadziei ani wiary we własne siły ani w możliwości drugiego człowieka. 
Pamiętajcie, że oprócz nabytej wiedzy, o wartości człowieka decyduje to, co ma w sercu. Miejcie 

więc szacunek dla każdego napotkanego człowieka, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakich 
trzeba się nauczyć. Idźcie przez całe życie z takim samym zapałem i entuzjazmem, jaki czujecie w 

sercach dziś. Podsycajcie Waszą młodzieńczą świeżość i ciekawość świata, którą tak łatwo zatracić w 
codziennym życiu. Nie rezygnujcie z marzeń i planów, pamiętając, że każdy z Was ma ważną rolę 

do spełnienia. Nie cofajcie się wstecz, ale i nie zapominajcie o tych, którzy Was ukształtowali. 

 
Mgr Agnieszka Sull – opiekun kierunku II Technik Masażysta dla dorosłych 
,,W pamięci uczniów najlepiej zapisują się błędy nauczycieli.” – przysłowie fińskie 
                                                                                             
WSZYSTKIM ABSOLWENTOM ŻYCZĘ SPEŁNIENIA PLANÓW, REALIZACJI MARZEŃ, 
ROZWOJU KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ,  
A PRZEDE WSZYSTKIM  - SUKCESÓW NA EGZAMINACH. 

 



 

Absolwent Naszej Szkoły Nagrodzony 
Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody”, została ustanowiona przez Muzeum Powstania 
Warszawskiego w 2011 r. Jest to nagroda dla „Powstańców” czasu pokoju – ludzi, którzy nie muszą 
walczyć z bronią w ręku w obronie podstawowych wartości, lecz mogą je urzeczywistniać w wolnej 
Polsce. Honorowe odznaczenie jest przyznawane co roku w dwóch kategoriach:  „postawa 
życiowa stanowiąca wzór do naśladowania dla młodych pokoleń” oraz „wyjątkowy czyn”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piotr Olejniczak, absolwent naszej szkoły, ratownik medyczny i student Powiślańskiej Szkoły 
Wyższej w Kwidzynie wraz z kolegą otrzymał nagrodę imienia Jana Radowicza „Anody”. Na co 
dzień jest ratownikiem medycznym w szpitalu w Kartuzach. Nagrodę otrzymał za akcję ratunkową, 
którą prowadził po wypadku w Mściszewicach, do którego doszło w 2012r. Uratował 11-letnie 
dziecko, które znajdowało się w tonącym samochodzie. Mimo niebezpieczeństwa nie bał się 
zaryzykować własnego życia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kalejdoskop wydarzeń szkolnych 
 
 

W dniach 16-17 maja br. podczas Targów Rolno - Kwiatowych, które odbyły się w siedzibie 
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego słuchacze I i II roku kierunku technik masażysta dla 
dorosłych promowali naszą szkołę.  

I choć nie było słonecznej pogody, a wręcz przeciwnie przelotne opady deszczu i wiatr, w namiocie 
mierzyli wszystkim chętnym ciśnienie krwi oraz rozdawali zaproszenia na masaż i ulotki z ofertą 
edukacyjną szkoły na rok szkolny 2015/2016. 

W budynku szkoły w pracowni nr 49 słuchacze wykonywali zaproszonym osobom masaż 
dłoni, karku lub grzbietu. Podjęte działania należy uznać za udane, 

cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Promujemy naszą szkołę w środowisku i  działamy na rzecz 

środowiska 
 
 
 
 
W dniu 7 maja 2015r. w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w                          
Warszkowie zorganizowano „Dzień Zdrowia” podczas którego słuchacze z II roku kierunku technik 
masażysta dla dorosłych przeprowadzili pod kierunkiem Pani Agnieszki Sull badania uczniów klas 
I-III pod kątem wad postawy.  

Przebadano łącznie 62 osoby. Badaniami objęto dzieci w 
przedziale wiekowym od 6 do 10 lat. 

Po przebadaniu powyższej grupy dzieci stwierdzono, że 
najczęściej występującym problemem jest: 

•  asymetria kątów łopatek; odstające łopatki 

• zaokrąglone plecy 

• asymetria ustawienia pasa biodrowego (linii 
biodrowej) 

• postawa skoliotyczna 

• kolana koślawe 

• stopa płaska (płaskostopie), stopa płasko-koślawa 

 
 
Nauczyciele – fizjoterapeuci oraz słuchacze kierunku 
Technik Masażysta, we współpracy z Ośrodkiem 
Doskonalenia Nauczycieli,  przystąpili  do realizacji projektu 
związanego z promocją zdrowia na terenie słupskich 
placówek przedszkolnych. 
Ten projekt ma na celu badanie stóp u dzieci, analizę wyników badań, korektę wady oraz 
profilaktykę. 
Najlepszym okresem do  rozpoznania płaskostopia jest grupa dzieci w wieku 4-5 lat- i do tej grupy 
zamierzamy dotrzeć poprzez prowadzenie zajęć w przedszkolach. 

Zadbajmy o zdrowy rozwój naszych dzieci.  

 



 

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Tradycją naszej szkoły jest organizowanie mitingu z okazji Dnia Godności Osób  
Niepełnosprawnych. Uczestnikami mitingu byli pensjonariusze z Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościuszki, Domu Pomocy 
Społecznej w  Machowinku, a także Warsztatów Terapii Zajęciowej z ul. Długosza 
 i ul. Skłodowskiej.  
Dnia 29 maja  słuchacze  kierunków I, II TM i TZ zorganizowali wraz z Panią Katarzyną Koch 
konkurencje sportowe oraz oprawę muzyczną imprezy. Goście  byli  zadowoleni  z pysznych ciast 
oraz poczęstunku przygotowanego przez słuchaczy i nauczycieli. Atmosfera podczas imprezy była 
bardzo gorąca,  czego dowodem były tańce i pląsy na sali gimnastycznej. 
W zabawie nie było przegranych , każdy zespół biorący udział w imprezie otrzymał symboliczne 
upominki. Dodatkowa atrakcją podczas festynu był pokaz umiejętności strażackich i możliwość 
„bycia” strażakiem przez kilka minut. Znakomicie spisała się nasza niezastąpiona koleżanka – 
Monika Osmałek z I TM, która prowadziła festyn z uśmiechem na twarzy.  

                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RAJD PIESZY :)  
30 maja 2015r. odbył się rajd pieszy słuchaczy I i II TM 
pod przewodnictwem Pani K. Koch. Trasa marszu miała 
mieć ok. 8 km. W sobotę rano wyruszyliśmy PKS do 
Ustki, ale niestety pogoda nam nie dopisała i musieliśmy 
zmienić swoje plany. Już było wiadomo, że z owej licznej grupy przybyli sami  prawdziwi 
rajdowicze, którym nie straszne  wiszące nad głowami deszczowe chmury.  

 

Zamiast spacerku w stronę Orzechowa wybraliśmy się 
na Zachodnią plażę w Ustce. 

Czekając aż przestanie padać zaszliśmy na herbatkę do 
jednej z kafejek usteckich. Następnie pomaszerowaliśmy 
przez kładkę nad kanałem Słupi na plażę Zachodnią.  

Plażą dotarliśmy do tzw. „trzeciego mola” , z którym wiąże się wiele historii z XX wieku.  

Następnie lasem doszliśmy do bunkrów Bluchtera, gdzie uczestniczyliśmy w sportowych 
konkurencjach i upiekliśmy kiełbaski. Zmęczeni i troszkę przemoknięci, ale zadowoleni wróciliśmy 
do Słupska 
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