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                                                     Błogie nic-nie-robienie, 
                                                     Długo wyczekiwane 
                                                     dla ciała i ducha wytchnienie. 
                                                     I chyba każdy przyzna mi rację 
                                                     że w życiu słuchacza najfajniejsze są 
                                                                W A K A C J E !!! 
 
 

Z okazji zakończenia roku szkolnego składam wszystkim 
Szanownym Nauczycielom i Słuchaczom 

oraz wszystkim pracownikom szkoły 
serdeczne podziękowania za całoroczną współpracę 
i dołączam szczere życzenia udanego wypoczynku. 

Życzę dobrego zdrowia i niczym niezmąconej radości, 
bezpiecznych podróży,  

słonecznej pogody i niezapomnianych wrażeń  
przeżytych podczas wszystkich niezwykłych, wakacyjnych przygód. 

 
 

                                        Dyrektor Iwona Wróblewska - Bargowska 

 
Życzenia wakacyjne  

 
 

Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły się 
wakacje – czas zasłużonego odpoczynku po 
wielu miesiącach ciężkiej pracy. Wszystkim 
uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły 
życzymy by tegoroczne wakacje były ciepłe i 
radosne. Niech każdy dzień wakacyjnych 
przygód pozostanie w Waszej pamięci jako 
dzień, o którym można powiedzieć, że to był 
dobry dzień. Odpoczywajcie w pełnym słońcu 
i przy ładnej pogodzie. 
 

Redakcja Eskulapa  

 



 Absolwenci 2016 
 

 
 

II TECHNIK MASAŻYSTA – 
 DZIENNY 

  
Opiekun: mgr Grażyna Barańska 

 
 

1. CHAJDUK PAULINA 
2. DROZDOWSKA MONIKA 
3. GAŁKA AGATA 
4. JABCZYNSKI MICHAŁ 
5. KOCOT ANNA 
6. KRAWCZYK MARTA 
7. KRZACZKOWSKI 

DAMIAN 
8. KUJAWA PAULA 
9. NESTOR KAMILA  
10. OSMAŁEK  MONIKA 
11. OWSIUK MARIUSZ 
12. RUDZKA WERONIKA 
13. WRONA GABRIELA 
14. WROŃSKA 

MAGDALENA 
15. ZAKRZEWSKA 

ALEKSANDRA 
 

II TECHNIK MASAŻYSTA – 
WIECZOROWY 

  
Opiekun: mgr Magdalena Majkowska - 

Piątek 
 

1. BARTOSIAK WERONIKA 
2. GRABOWSKA DANUTA 
3. HEPPNER ANDRZEJ JAN 
4. KACZMARCZYK 

KRZYSZTOF 
5. KOWALSKA  EDYTA  
6. KOZIOŁ MONIKA  
7. KOZUBEK JOANNA 
8. MAROSZEK MATEUSZ 
9. MIKOŁAJCZYK ANETA 
10. OZIMEK PIOTR 
11. PĘKAŁA BEATA  
12. ROGACZEWSKA EWA  
13. SZAFRANIEC JOLANTA 
14. SZOST MARZENA 
15. TOMASZEWSKA BARBARA 
16. WIRKUS AGNIESZKA 
17. WOJTAS BARBARA 
18. WÓJCIK – PAŁUCKA ANNA 
19. ZAWÓŁ KAMILA 
20. WOJEWODA DOMINIK 

 
 

OPIEKUN MEDYCZNY - ZAOCZNY 
 

Opiekun: mgr Regina Berbeć 
 
  

 
1. BUCZKOWSKA GRAŻYNA 
2. CAPER KAMILA 
3. CHWALEWSKI DANIEL  
4. GRZYBOSWKA KATAZINA 
5. GRZYBOWSKI MARCIN 
6. KIRKO EDYTA 
7. KOWALEWSKA MARIA 
8. KUPISIŃSKA MAGDALENA 
9. LEŚNIAK ŁUKASZ 
10.  LINSTEDT IRENA  
11. MASŁYK WIOLETTA 
12. OLSZEWSKA EWELINA 
13. PAGUREK BEATA 

 
14. RUDNICKA ANNA 
15. RUTKOWSKA HALINA 
16. SEREK PAULINA 
17. SIEROSŁAWSKI 

PRZEMYSŁAW 
18. SIWIEC MICHAŁ 
19. SOKOŁOWSKA ANNA 
20. SZEMIAKO RENATA 
21. ŚWIATEK- BRZEZINSKA 

DOROTA 
22. UKLEJA  KATARZYNA 
23. ZAŁĘCKA JUSTYNA 
24. ZIELIŃSKA MARTA 

 
 



 
„ Tak niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnania nadszedł czas. Tyle 
żeśmy z sobą przeżywali … ” 
 
Opiekun kierunku technik masażysta dzienny – mgr Grażyna Barańska 
 
 Nadszedł czas pożegnania, rozstania – takie jest nasze życie – spotykamy 
się, nawiązujemy znajomości, przyjaźnie i rozstajemy się. 
 Przez dwa lata tworzyliście oblicze tej szkoły, zdobywaliście wiedzę i 
umiejętności, sprawialiście, że szkoła żyła.  
 Dzisiaj pragnę Wam za to podziękować i życzyć wszystkiego najlepszego 
na przyszłość. Bądźcie szczęśliwi, realizujcie swoje marzenia osobiste i 
zawodowe. 
 Zawsze będę Was serdecznie wspominać.  
 
Opiekun kierunku opiekun medyczny – mgr Regina Berbeć 
 
 

Podążając przez życie, nie możemy zapomnieć o przeszłości. Szukamy w 
niej siły i inspiracji do działań - na dziś i na jutro. Przywołując szkolne 
wspomnienia i wykorzystując nowe doświadczenia, tworzymy wspólnotę pokoleń, 
by zachować więzi,  nadać kształt dawnym i obecnym marzeniom przez pracę na 
rzecz wspólnego dobra.   
 

 

 
Opiekun kierunku II technik masażysta wieczorowy –  
mgr Magdalena Majkowska-Piątek 
 
Moje gratulacje! 
Składam życzenia, abyś potrafił 
cieszyć się sukcesami, 
umiał wyciągać wnioski z porażek. 
Życzę Ci szczęścia, radości i osiągnięcia 
wszystkich zamierzonych celów. 
Pamiętaj: „Każdego dnia możesz zrobić coś, 
aby zbliżyć się do swojego marzenia lub 
możesz nie robić niczego. 
W każdym przypadku podejmujesz 
decyzję”.  

 
 
 



 
I  sympozjum profesjonalnej opiek i nad 

osobą chorą i niesamodzielną 
 

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku był organizatorem otwartego 
sympozjum profesjonalnej opieki nad osobą chorą i niesamodzielną. 

8 kwietnia 2016r. zaprosiliśmy na nie wszystkich zajmujących się osobami 
chorymi i niesamodzielnymi oraz specjalistów w tej dziedzinie.  

Nauczyciele szkoły oraz specjaliści mówili m.in. o udziale opiekuna 
medycznego w procesie rehabilitacji chorego, o wpływie choroby na stan psychiczny 
pacjenta, pomocy socjalnej dla osób chorych i niesamodzielnych. 

Sympozjum uświetniła swoja obecnością i wystąpieniem doktor nauk o 
zdrowiu pani Elżbieta Szwałkiewicz, autorka wielu książek dla opiekunów 
medycznych, która przedstawiła koncepcję zawodową opiekuna medycznego. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Wszyscy jesteśmy tacy sami 
Dnia 20 maja 2016r. tradycyjnie już w naszej 

szkole gościliśmy uczniów, pensjonariuszy wraz z 
opiekunami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego, Domu Pomocy Społecznej w 
Machowinku, Warsztatów Terapii Zajęciowej PZN, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym. 

Festyn uroczyście rozpoczęła pani dyrektor 
Iwona Wróblewska-Bargowska witając 
zaproszonych gości i zagrzewając zawodników do 
zwycięstwa w konkurencjach sportowych. 

Każda placówka wytypowała 6 osobowy 
zespół do udziału w zawodach. Były różne 
konkurencje m.in. slalom między pachołkami, 
przeciąganie liny, rzut woreczkiem do hula-hop, 
przejście przez szarfę. W zabawie nie było 
przegranych, zawodnicy zaprezentowali swoje 
maksymalne możliwości i umiejętności, a na koniec, 
każdy otrzymał złoty medal i dyplom. Widzowie zadbali o doping dla swoich drużyn. 

Po konkurencjach sportowych był czas na wspólną zabawę taneczną przy 
akompaniamencie zespołu muzycznego z Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie, a 
także słodki poczęstunek. Uczniowie z kierunku terapia zajęciowa przygotowali dwa 
stanowiska do „artystycznego” makijażu twarzy. Zainteresowanych nie brakowało.  

Wszyscy świetnie się bawili, zatem do zobaczenia za rok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Mały Ratowniczek  
 

W naszej szkole realizowany jest program autorstwa pani Reginy Berbeć „Mały 
Ratowniczek”. Zgodnie z mottem "czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość 
trąci" program ten ma na celu edukację dzieci, rozwijanie empatii i umiejętności 
niesienia pierwszej pomocy poszkodowanym.  

Szczególne podziękowania kierujemy do przedszkolaków oraz ich pedagogów  
z przedszkola – „Świat Fantazji” 

Zajęcia były podzielone na kilka etapów m.in.: zapoznanie dzieci z numerami 
alarmowymi, zgłaszanie wypadku, określenie stanu przytomności i oddechu 
poszkodowanego, tamowanie krwotoków i unieruchomienie kończyn w urazach. 
Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach, co widać na zamieszczonych 
zdjęciach.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



BEZPIECZNE WAKACJE 
 

Oto kilka rad, które warto zapamiętać, żeby wakacje były super bezpieczne i 
przyjemne: 

 
 
OPALANKO 
 
Tutaj trzeba uważać. Nawet jeśli nie leżycie plackiem na 
plaży, to przecież opalacie się w ruchu. A co za dużo, to nie 
zdrowo. Skóra potrzebuje specjalnych kremów z filtrami 
ochronnymi. Na głowę dobrze jest zakładać jakąś jasna 
czapkę – może być z daszkiem albo kapelusik, jak kto woli. 
Będziecie modnie wyglądać i jednocześnie ochronicie głowy 
przed przegrzaniem, które może być niebezpieczne.  
 
ROBALE 
 

W lecie musimy uważać na osy i szerszenie. 
Te pierwsze bardzo chętnie lecą 
poczęstować się naszymi słodkościami. Te 
drugie mocno kąsają, a ich ugryzienia mogą 
być bardzo niebezpieczne! Uważajcie więc z 
jedzeniem lodów lub pączków na plaży. 
Tam osy tylko na to czekają. Jeśli już jecie, 
to przyglądajcie się każdemu kolejnemu 
gryzowi żeby nie połknąć czasem osy, która 
przysiądzie sobie na przysmaku!!! A 
najlepiej to zrezygnować ze słodkości na 
plaży, bo przecież można je zjeść później! 
Kiedy spotkacie gdzieś gniazdo os, to 
przenigdy nie rzucajcie w nie kamieniami, 
nie dotykajcie go, tylko uciekajcie jak 
najdalej. Wściekły rój os lub szerszeni może 
nawet zabić. 
 
BURZA 
 
Nawet Ci, którzy się nie boją burzy powinni pewne 
rzeczy wiedzieć. Jeśli zaskoczy nas gdzieś burza, 
to nie chowajmy się pod drzewami. One 
przyciągają pioruny. Jak najszybciej powinniśmy 
schować się w jakimś budynku , bo te posiadają 
piorunochrony! Można też skryć się w 
samochodzie. Powyłączajcie telefony komórkowe, 
żeby one nie ściągnęły błyskawic!  
 
 
 



 
NAD WODĄ 
 
Niestety, bardzo dużo wakacyjnych wypadków 
ma miejsce właśnie nad wodą. Kąpać się należy 
tylko w miejscach do tego przeznaczonych, 
strzeżonych. Tam czuwa ratownik!  
Leżycie sobie na ręczniku, opalacie się i 
postanawiacie skoczyć do wody. UWAGA! 
Rozgrzana skóra + zimna woda może = szok! 
Dlatego wchodzimy do wody powoli, a wodą 
ochlapujemy się stopniowo, żeby nasz organizm 
zdołał przygotować się na zmianę temperatury. 
Jeśli już przebywacie w morzu lub jeziorze i 
poczujecie dziwne dreszcze – natychmiast 
wychodźcie na brzeg. To oznacza, że możecie 
stracić przytomność! 
 
Jeszcze inna sytuacja dotyczy korzystania z różnego rodzaju sprzętów wodnych: 
łódek, kajaków, rowerów wodnych itp. Pamiętajcie, że każdy powinien mieć na sobie 
kamizelkę ratunkową. W razie wpadnięcia do wody pomoże ona utrzymać się na 
powierzchni. Kamizelki są dla wszystkich, bo z wodą nie ma żartów!  
 
 
 
W LESIE ZIELONYM 
 
Las jest piękny latem, ale bardzo biedny. 
Często ze względu na gorąco i suszę 
drzewom grożą pożary. Musimy więc im 
pomóc. Jeśli maszerujemy przez las, to nie 
zostawiajmy w nim śmieci, zwłaszcza 
szklanych butelek. Padające przez nie 
promienie słoneczne mogą wywołać ogień.  
Podobnie sprawa ma się z ogniskami. 
Można je rozpalać tylko w specjalnie 
wyznaczonych do tego miejscach, a po 
udanej zabawie ognisko trzeba zalać wodą. 
Jeśli rozpalimy ogień w lesie i stracimy nad 
nim kontrolę, to zginie wiele zwierząt, 
ptaków i drzew. Uważajcie także na 
zwierzęta, zarówno te dzikie, jak i domowe. 
Absolutnie nie bierzemy na ręce nietoperzy, 
nie głaszczemy lisów gdy podejdą – mogą 
nas ugryźć i zarazić wścieklizną, a to 
oznacza pobyt w szpitalu! Nie zaczepiamy 
obcych psów ani kotów.  
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