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Boże Narodzenie to cudowny czas. 

Wszyscy już czekają na choinki blask.  

Na jej świeży zapach i kolorów moc.  

Na tę pierwszą gwiazdkę w wigilijną noc… 

 

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 

przyniosą nam wszystkim wiele radości i siły. 

Niech ten szczególny czas minie nam w  niepowtarzalnej atmosferze,  

w zdrowiu i szczęściu płynącym ze spotkania z bliskimi. 

Życzę wszystkim Słuchaczom , Nauczycielom i Pracownikom szkoły 

wytchnienia od codziennych trosk, zwolnienia tempa i odpoczynku 

 a nadchodzący Nowy 2018 Rok niech będzie wyjątkowym rokiem dla każdego z nas. 

                                                                                          Dyrektor szkoły 

Iwona Wróblewska – Bargowska 
 

 
 
 
 

Staropolskim obyczajem, 
kiedy w Wigilię gwiazda wstaje, 

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, 
wszyscy wszystkim ślą życzenia. 

Przy tej pięknej sposobności 
i my życzymy Wam radości, 
aby wszystkim się darzyło, 
z roku na rok lepiej było. 

Wielu miłych chwil, spędzonych w ciepłej 
i rodzinnej atmosferze 

życzy 

Zespół redakcyjny Eskulapa 
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Biegamy i pomagamy 
 

 

23 września 2017r.   odbył się 
III Pomorski Zlot Pracowników 
Oświaty zorganizowany w Centrum 
Edukacji, Rekreacji i Promocji 
Miasta Słupska „ Leśny Kot”. My 
też tam byliśmy...... 
 Słuchacze I i II roku kierunku 
technik masażysta wraz z 
nauczycielami zapewniali 
uczestnikom pierwszą pomoc w 
ewentualnych wypadkach oraz 
wykonywali pomiar ciśnienia krwi  
i  masaż relaksujący dla wszystkich 
zainteresowanych. A 
zainteresowanie było ogromne, 
bowiem w Zlocie wzięło udział 
ponad 300 uczestników.  
 Przed imprezą w Lasku 
Północnym odbyły się zawody w 
biegu na 5 kilometrów Nordic 
Walking, w których uczestniczyła 

nauczycielka pani Agnieszka Sull  i 
nasza koleżanka  
Zosia Kraczewska. I miejsce w 
kategorii kobiet zdobyła....pani 
Agnieszka Sull. Były gratulacje, 
nagrody i wiele miłych chwil 
wspólnie spędzonych.  
 W drugiej części Zlotu 
odbywały się gry i zabawy 
sportowo-integracyjne, a my w tym 
czasie masowaliśmy obolałe nogi, 
plecy i dłonie uczestników biegu.  
 Podsumowując można 
powiedzieć, że impreza super udana, 
dopisali uczestnicy, pogoda i dobry 
humor, a my promowaliśmy naszą 
szkołę w środowisku lokalnym. 
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Uroczystość Immatrykulacji  
i Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole 

 
  
 
 

 
Indeksy rozdane... 

 
To podwójne święto obchodziliśmy 11 października 2017r. Na holu szkoły 
spotkali się uczniowie i słuchacze oraz nauczyciele i  pracownicy szkoły. 

Uroczystość 
rozpoczęła się 
wprowadzeniem 
Sztandaru Szkoły 
oraz odśpiewaniem 
hymnu państwowego.  
 Następnie głos 
zabrała pani dyrektor 
Iwona Wróblewska-
Bargowska witając 
wszystkich zebranych 
i życząc 
pierwszoklasistom 
udanego startu w 
nauce. Stwierdziła, że  

szkoła jest gwarancją dobrego przygotowania do zawodu, uczy 
odpowiedzialności i szacunku dla pacjenta.  Wychowawcy 
poszczególnych kierunków  kształcenia – technik masażysta dla młodzieży 
i dorosłych, opiekun medyczny wręczyli nowym słuchaczom indeksy 
podkreślając, że w  naszej szkole przyświecają nam dwa cele – 
wypuszczać  dobrych fachowców i wspaniałych ludzi w jednej osobie. 
Uroczyste wręczenie indeksów to wprowadzenie kolejnego rocznika do 
społeczności szkolnej Medyka. 
 Po części oficjalnej nastąpiły wystąpienia i życzenia od  
przedstawicieli klas II, samorządu szkolnego.   
 Były też  kwiaty dla dyrekcji szkoły i nauczycieli od młodzieży za 
ich codzienny wysiłek i troskę, za cierpliwość i zaangażowanie w trud 
nauczania.  
 A później do wspólnej zabawy i karaoke zaprosił nas Ireneusz  
Domaros z klasy II terapeuta zajęciowy. Wszyscy świetnie się bawili, 
wspólnie śpiewali przeboje sprzed lat. 
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Nowe pokolenie w Medyku 

 

 

 I OPIEKUN MEDYCZNY 

1. Brachaniec Justyna 
2. Gadowski Wojciech 
3. Hamera Paulina 
4. Kaznowska Magdalena 
5. Kłos Żaneta 
6. Kosk Jadwiga 
7. Kosk – Malarek Agnieszka 
8. Łukaszewicz Danuta 
9. Matkowska Monika 
10. Nieznalska Natalia 
11. Petrus Kamila 
12. Piotrowska Ewa 
13. Raszewska Barbara 
14. Sendek Beata 
15. Świtek Katarzyna 
16. Turek Kamila 
17. Welenc Paulina 
18. Woronowicz Jolanta 

 
 

I TECHNIK MASAŻYSTA DZIENNY 

1.Błądkowski Kamil 
2.Cabrera Rodriguez Aleksandra 
3. Jakszuk Hubert 
4. Kozłowski Piotr 
5. Lutkiewicz Katarzyna 

6. Mordal Adrian 
7. Piekarska Katarzyna 
8. Popławska Aleksandra 
9. Puszczok Ewelina 
10. Rosołowska Oliwia 
11. Schlack Kornelia 
12. Wasilewska Agnieszka 
13. Weiland Helena 
14. Ziniewicz Maciej 

 
 

I TECHNIK MASAŻYSTA 
WIECZOROWY 

1. Alexander Daniel 
2. Barwik Tomasz 
3. Błaszczyk Bartosz 
4. Dobrowolski Oleg 
5. Gąsiorska Monika 
6. Kłaczek Agnieszka 
7. Kraczewska Agnieszka 
8. Kraczewska Zofia 
9. Krawiec Mateusz 
10. Król Agnieszka 
11. Król Agnieszka 
12. Machelski Mariusz 
13. Świercz Ewa 
14. Turzyńska Alicja 
15. Woszczyna Sebastian 
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Mikołaj z niespodziankami 
 

 
Idzie dobry święty, uśmiecha się wkoło, 

grzecznym dzieciom biją serduszka wesoło,  
niesie w dużym worku słodyczy bez liku, 

Pełno dzisiaj wszędzie radości i krzyku. 
 

 
 06 grudnia Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku odwiedził 
święty Mikołaj ( czyt. Mikołajowa). Co prawda nie było śniegu, a pogoda 
zapowiadała raczej wizytę wielkanocnego zająca, ale Mikołaj i tak przybył. Czekali 
na niego wszyscy uczniowie  i nie tylko. Także nauczyciele i pracownicy szkoły. 
  Na szczęście Mikołajowa miała pomocników – leśne Elfy, gdyż sama nie 
dałaby rady dostarczyć i rozdać prezenty dla wszystkich grzecznych, młodszych i 
starszych dzieci. 
 Był to dzień radości i uśmiechów, a teraz już wszyscy oczekują 
upragnionych świąt Bożego Narodzenia.  
 
Czy wiecie skąd wywodzi się tradycja świętego Mikołaja i mikołajek? 
 

Mikołajki to święto bardzo stare. Już w okresie średniowiecza utarł się 
zwyczaj obdarowywania dzieci prezentami w wigilię tego dnia. Mało kto wie, że 
do XIX wieku imieniny św. Mikołaja były na ziemiach polskich dniem wolnym od 
pracy.  

Obecnie święto to jest obchodzone w wielu zakątkach świata – Santa Claus 
(USA), Heilige Nicolaus (Niemcy), Babbo Natale (Włochy), Miklas (Czechy). 

W XIX wieku na ziemiach polskich święty Mikołaj odwiedzał domy wraz z 
aniołkiem i diabłem. W trakcie wizyt przepytywał najmłodszych z pacierza i 
dopytywał rodziców o sprawowanie ich pociech. Grzeczne dzieci otrzymywały 
tego dnia słodycze, zaś te, które zachowywały się nieodpowiednio dostawały rózgi. 
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Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy; 
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. 

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. 
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.. 

Niebo ziemi, niebu ziemia, 
wszyscy wszystkim ślą życzenia. 
Drzewa ptakom, ptaki drzewom. 
W wiewie wiatru płatkom śniegu. 

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku; 
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. 

Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. 
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. 

Niebo ziemi, niebu ziemia, 
wszyscy wszystkim ślą życzenia. 

A gdy wszyscy usną wreszcie 
moc igliwia zapach niesie. 

 

                                                                  Seweryn Krajewski 

 

Od redakcji 

Drodzy czytelnicy, macie oto w ręku kolejny, świąteczny numer naszej gazetki.   
Ta gazetka jest w zmienionej szacie graficznej, i byłaby jeszcze grubsza, gdybyśmy chwycili 
razem za pióro - zapraszamy zatem do współpracy. 
 
 

Mamy zatem nadzieje, że was   
nie zawiedliśmy 


