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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 
 
 
 
 
 
 
Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.  
 
                                                    C.K.Norwid 
 
 
 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
życzę wszystkim Słuchaczom, Nauczycielom i Pracownikom szkoły, 

nadziei, zadumy nad płomieniem świecy, 
odpoczynku,  

zwolnienia oddechu i nabrania dystansu do spraw codziennych. 
W ten wyjątkowy dla nas wszystkich czas, 

czas, w którym emocje są silniejsze niż zwykle, 
kiedy kochamy bardziej i bardziej pragniemy być kochani, 

życzę   
Wszystkim zdrowych, rodzinnych i pełnych radości  Świąt. 

                                                                                                                                           
                                                                                Iwona Wróblewska- Bargowska                                                  

                                                                                                    dyrektor szkoły 
 
                                                                             
 

 
Ten świąteczny numer gazetki szkolnej 

redaguje nowy zespół redakcyjny, który również 
dołącza się do świątecznych życzeń dla całej 

społeczności szkolnej, życząc wszystkim wszelkiej 
pomyślności 

w nadchodzącym Nowym Roku 2017. 
 
 
 
 



"Dobrze widzi się tylko serce m.                                                                
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu"                     
 Antoine De Saint Exupery      

  
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku  szkołą 

przyjazną osobom niewidomym 
Nasza szkoła wzięła udział w akcji z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski     – 

„Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”. Nauczycielka, pani Magdalena Majkowska – Piątek i 
słuchaczka z kierunku I technik masażysta Agnieszka Orzech zorganizowały zajęcia 
dydaktyczne, których celem było przybliżenie tematyki osób niewidomych.  

Przeprowadzono instruktaż jak posługiwać się biała laską, a następnie słuchacze  z 
zasłoniętymi oczami i z białą laską próbowali poczuć przestrzeń „oczami” osób 
niewidomych. 

 Potem słuchacze z  zasłoniętymi oczami przygotowywali stanowiska do masażu i 
wykonywali sam masaż. Było to niewątpliwie nowe doświadczenie  w zakresie poznania 
potrzeb i problemów ludzi niewidomych.  

Dzięki  tym działaniom i zaangażowaniu nasza szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły 
Przyjaznej Osobom Niewidomym”. 

 

             

              
 
 
 
 
 

 



Uroczystość immatrykulacji w naszej szkole 
 

W sobotę 5 listopada 2016 roku odbyła się uroczystość wręczenia indeksów 
słuchaczom klas pierwszych na kierunkach technik masażysta, terapeuta zajęciowy i opiekun 
medyczny. 

Zebranych nauczycieli,  uczniów i słuchaczy przywitali Angelika Chilońska i Szymon 
Łuniewski, przedstawiciele samorządu szkolnego. Następnie głos zabrała pani dyrektor 
szkoły, witając „ pierwszaków” w szeregach braci szkolnej.     

W dalszej części uroczystości opiekunowie klas pierwszych rozdali indeksy. 
 
 

          
 

         
 
 

Wizyta pana Piotra Szczotki – praktyka masażu 
 

 26 listopada 2016 roku gościliśmy w naszej szkole pana Piotra Szczotkę,  
który wygłosił ciekawy wykład i przeprowadził kurs masażu body work dla zainteresowanych 
słuchaczy z kierunku technik masażysta.  

Zajęcia były bardzo profesjonalne, oparte o bogate doświadczenia autora wielu książek i        
publikacji z zakresu masażu. 
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uci zajęciowi na lodowisku 
 

 Uczniowie z klasy I terapeuta zajęciowy  z panią Katarzyna Koch w ramach lekcji 
wychowania fizycznego uczęszczali na zajęcia z łyżwiarstwa, które odbywały się na 
lodowisku pod miejskim Ratuszem. Była fajna zabawa na świeżym powietrzu połączona z  
treningiem .  

Dbajmy o swoją sprawność fizyczną !  
 

           
 

Promujemy zdrowie 
 

W dniach 14  i 19 grudnia br.  nauczyciele wraz ze słuchaczami z kierunku technik 
masażysta w gorączce przedświątecznych zakupów w galerii Podkowa podjęli działania 
promujące zdrowie. Zorganizowano stanowiska do bezpłatnego badania ciśnienia krwi oraz 
masażu karku i dłoni. W międzyczasie słuchacze przebrani w stroje pluszowych maskotek 
rozdawali ulotki zachęcające do podjęcia nauki w naszej szkole. 

 
                         

 
 
 


