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Z okazji rozpoczęcia najmilszego czasu w ciągu roku – 

WAKACJI 2017 
życzę 

Wszystkim pięknej, słonecznej pogody, odpoczynku, 

udanych wyjazdów i dobrego humoru. 

Naszym absolwentom serdeczne gratuluję zakończenia 

kolejnego etapu edukacji i życzę powodzenia. 

Gratuluję słuchaczom wspaniałych wyników 

a nauczycielom i pracownikom szkoły 

dziękuję 

za trud i poświęcenie włożone w pracę zawodową. 

 
Iwona Wróblewska – Bargowska 

dyrektor szkoły 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

Drogie koleżanki, drodzy koledzy! 

 
Już wkrótce wakacje rozpoczniecie.  
Dobry humor ze sobą zabierzecie. 

Życzymy Wam, by ten czas był naprawdę wspaniały.  

By niecodzienne miejsca, swym urokiem Was zachwycały.  

Dużo słoneczka na niebie, przyjaciół wielu,  

Byście bezpiecznie dotarli do każdego celu. 
                                                                    Angelika Chilońska 

                                                                                Daniel Chwalewski 

                                                                                Redakcja Eskulapa ☺  

 



Absolwenci WZSP Słupsk  2017  ☺ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun Medyczny 

 
 

1. Bierzanowska Agnieszka                                         

2. Bistuła Anna                                                            

3. Ciemińska Małgorzata                                             

4. Cudziło Agnieszka                                                   

5. Dąbrowska Sandra                                                    

6. Gałat Andrzej                                                           

7. Kłaczek Agnieszka                                                   

8. Łukowicz Natalia                                                      

9. Majkowska Janina                                                     

10. Niewadził Ewa    

11. Ozimek Piotr 

12. Parnasowska – Piosik Patrycja 

13. Pela Anna 

14. Turzyńska Alicja 

15. Parnasowska – Piosik Patrycja 

16. Wasilewska Joanna 

 

Technik Masażysta 
  

 

1. Babiracka  Ewelina 

2. Chojnacka Paulina  

3. Duda Kazimierz  

4. Gałek Krzysztof 

5. Goleniewski Ernest 

6. Gruszka – Jędrzejczak Magdalena 

7. Kosk – Malarek Agnieszka  

8. Kostrzewski Artur  

9. Kusiak Monika 

10. Leonowicz Beata 

11. Listopad Adam 

12. Mieczkowski Patryk  

13. Myszk Justyna  

14.Nieznalska Natalia 

15.Sufryt Paulina  

16.Szambelan Alicja  

17.Szymański Dariusz   

18.Karczewska (Trzeciak )Paulina  

19.Wencławski Michał  

20.Wilgucka Agnieszka 

 

 
 



"Szczęśliwej drogi już czas..." 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Drodzy Słuchacze. 

Dwa lata minęły bardzo szybko. 

Przez ten czas zdobywaliście nowe doświadczenia i umiejętności. 

Wszystkim Wam życzę osiągnięcia sukcesu na egzaminie 

zawodowym, zdobycia nowych kwalifikacji. Kwalifikacji, które 

wykorzystacie w pracy z pacjentem i w życiu codziennym. Mam 

nadzieję, że w Waszej pamięci pozostaną piękne wspomnienia, 

wspólnie spędzonych chwil. 

Nie traćcie 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. Nie 

rezygnujcie z marzeń i planów, pamiętając, że każdy z Was ma 

ważną rolę do spełnienia.   Życzę Wam powodzenia w kolejnych 

etapach życia.  
 

                                                          Opiekun kierunku Technik Masażysta 

                                                           mgr Agnieszka Sull 

Mili słuchacze Opiekuna Medycznego. 

Minął rok od Waszego pierwszego kontaktu ze szkołą. 

Z licznej wrześniowej grupy pozostali Ci najbardziej 

wytrwali. Koniec roku jest także okazją na wszelkie 

podsumowania, zwłaszcza pobytu Waszego w tej 

szkole. Z ogromną satysfakcją odnotowuję w swej 

pamięci kontakt z każdym z Was. Rok pobytu w szkole 

to zbyt mało na dobrą znajomość, ale wystarczający 

czas aby się polubić i pozostawić to spotkanie w 

pamięci. Cieszę się z Waszych sukcesów i życzę 

sięgania po nowe.  

Życzę sukcesów osobistych i zawodowych, pozostańmy 

wzajemnie w swojej pamięci  
 

                                     Opiekun kierunku Opiekun Medyczny 

                                       mgr Alicja Olszewska 



Akcja oddawania krwi w Medyku 

 

Dnia 25 lutego 2017r. na terenie naszej szkoły odbyła się akcja oddawania krwi. 

Na akcje przyjechał słupski krwiobus. W tym dniu mimo wielu chętnych,  krew 

oddało tylko 12 osób zakwalifikowanych przez lekarza. Akcja przebiegła 

sprawnie i w bardzo miłej atmosferze.   

 

 

 

 

 

 



 

Promocja szkoły podczas targów  

kwiatowo ogrodniczych 

 

Dnia 1 kwietnia 2017r.  na terenie wokół szkoły odbyły się targi kwiatowo - ogrodnicze na 

których nasza szkoła miała swoje stanowisko. W czasie targów wykonywaliśmy wraz ze 

słuchaczami klasy II technik masażysta masaż karku i dłoni. Dokonywaliśmy również 

pomiaru ciśnienia tętniczego ,rozdawaliśmy ulotki naszej szkoły. Atmosfera była przyjazna. 

Nasze stanowisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. 

 
 

 

 



 

Pomagamy Hospicjum ! 

W kwietniu zbieraliśmy w szkole pieniądze na słupskie Hospicjum. 

Organizatorami była klasa I technik masażysta wraz z opiekunem panią 

Adrianą Wańtuchowicz- Rączka. Pieniądze otrzymaliśmy od nauczycieli, 

personelu oraz słuchaczy   naszej szkoły. Ogółem zebraliśmy 550,20 zł. Za 

zebrane pieniądze zakupiliśmy najbardziej potrzebne rzeczy do Hospicjum 

min: ręczniki małe i duże (33 szt), mokre chusteczki (25 opakowań),płyny 

do naczyń (2 szt). Wszystko zostało przekazane na szczytny cel. 

Zebraliśmy też odzież i sprzęt  gospodarstwa domowego dla mieszkańców 

Ośrodka Wsparcia Usług Społecznych im. Św. Brata Alberta w Słupsku. 

 

 

 

 



Tydzień dla serca 

Dnia 21.04.2017r. klasa I technik masażysta oraz klasa I terapeuta zajęciowy wraz  z 

nauczycielami uczestniczyli w akcji „Tydzień dla serca”. Akcja zorganizowana została 

przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku i miała na celu 

rozpowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki serca. W tym dniu nasze masażystki 

wykonywały masaż relaksujący dłoni oraz karku. Masaże cieszyły się bardzo dużym 

zainteresowaniem ze strony przybyłych gości. Również w tym samym czasie 

zapoznawano gości z arteterapią ,która pozwala się wyciszyć i zrelaksować. Nasze 

dwa punkty przez całą akcję miały wielu zainteresowanych. Uważamy, że cała akcja 

była bardzo przydatna i pozwala na naturalną metodę relaksowania się u osób z 

chorobami serca. Jesteśmy bardzo zadowoleni. ☺  

 

 



Kalejdoskop wydarzeń… 

          

 

 

Działamy w wolontariacie. ☺  

 

W dniu 18.05.2017r. w Damnicy, w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno Wychowawczym odbył się V Ogólnopolski Przegląd 

Form Artystycznych - Konfrontacje. Nasi słuchacze  w ramach 

wolontariatu  wzięli czynny udział w przeglądzie  opiekując się  

osobami  niepełnosprawnymi.  

Mityng z okazji Dnia Godności Osoby  

z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

 

19.05.2017r w naszej szkole odbył się mityng z 

okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie. Zaprosiliśmy zaprzyjaźnione 

ośrodki ze Słupska i Damnicy. W programie   

były konkursy, warsztaty plastyczne,  pokazy 

zumby, występ dzieci z przedszkola miejskiego   

nr 10.  To była frajda dla uczestników i 

organizatorów. Impreza super udana. 



 

Realizujemy projekty unijne 

 
W ramach projektu „ Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich 

zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w naszej 

szkole zorganizowano kursy zawodowe skierowane dla uczniów kierunku terapeuta 

zajęciowy. 

Uczniowie klasy I TZ uczestniczyli w dniach 03.06 – 11.06.2017r.  w następujących 

kursach związanych tematycznie z programem kształcenia: 

- warsztaty decoupage 

- warsztaty plastyczne 

- warsztaty z hortikuloterapi. 
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