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Na Wigilię, na Święta, na Rok Nowy
życzenia szczęścia znów nad światem mkną,
Niech moc truchleje, a nadziei płomyk
niechaj ogrzeje ciepłem swym Wasz dom.
Jak sople lodu niech topnieją zawiści.
Sercom zmęczonym słów tak mało trzeba
Tak wiele życzeń może ziścić ta noc,
w której księżyc świeci bochnem chleba.

Życzę wszystkim Słuchaczom , Nauczycielom i Pracownikom szkoły,
aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła
i ciepła rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok 2019 niósł ze sobą szczęście i pomyślność.
Małgorzata Borysewicz
dyrektor szkoły
Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Niebo ziemi, niebu ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia,
Drzewa ptakom, ptaki drzewom,
Tchnienie wiatru płatkom śniegu.

Wesołych Świąt życzy nowy zespół redakcyjny Eskulapa

Zapraszamy do przeglądu szkolnych wydarzeń !
III charytatywny Bieg Przełajowy
8 września 2018 r . nasi słuchaczę i nauczyciele wzięli udział w III charytatywnym
Biegu Przełajowym im. Chor. Sztab. Tadeusza Kloskowskiego w Słupsku.
Słuchacze I i II roku kierunku technik masażysta wzięli udział w biegu oraz marszu
nordic walking. Wszyscy świetnię się bawili . Jednak nie zabawa była najważniejsza. Liczył
się szczytny cel. Zbieraliśmy środki higieny osobistej dla podopiecznycyh Domu Brata Alberta.
Połączylismy przyjemne z pożytecznym.
Grupa masażystów pod czujnym okiem nauczycielek pani .Agnieszki Sull i pani
Magdaleny Majkowskiej wykonywała masaż sportowy i relaksacyjny uczestnikom biegu.

Europejski Tydzień Mobilności

21 września 2018r. słuchacze naszej szkoły z kierunku technik masażysta uczestniczyli
w Europejskim Tygodniu Mobilności pod hasłem ZDROWA - SPRAWNA KOMUNIKACJA.
Tradycyjnie wykonywali dla mieszkańców miasta masaż relaksacyjny. Wśród
korzystających z masażu był nawet Prezydent Miasta Słupska pan Robert Biedroń.

Dni Seniora 2018
W związku z obchodami Dnia Seniora 27 września br. gościliśmy w Dziennym Domu
Pomocy Społecznej ’’Bezpieczna Przystań „. Słuchacze z kierunku technik masażysta pod
czujnym okiem nauczycielki pani Agnieszki Sull wykonywali podopiecznym masaż rąk.
Super jest pomagać i dawać szczęście potrzebującym i starszym osobą 

100 urodziny Polski
czyli wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych
połączone z uroczystością immatrykulacji
20 listopada 2018r. spotkaliśmy się na uroczystości z podwójnej okazji – 100 urodzin
Polski i rozdania indeksów słuchaczom klas pierwszych, uczących się na kierunkach masażysta
i opiekun medyczny.
Jak to na urodzinach bywa… wspólnie śpiewaliśmy piosenki patriotyczne przy
akompaniamencie gitary, a potem
była niespodzianka – poczęstunek odświętnie
udekorowanym barwami narodowymi tortem.

III Mikołajkowy Kross Górski z Komandorkiem u Kantego
Ponad 200 zawodników - biegaczy i kijkarzy Nordic Walking wystartowało 8 grudnia
w Lasku Południowym.
Biegacze pokonali trasę 6 km. Nasi słuchacze również brali udział w biegu i dzielnie
pokonali ten dystans. Potem wykonywali masaż nóg zmęczonym i kontuzjowanym
biegaczom .
Organizatorami Mikołajkowego Krossu byli komandor Dariusz Kloskowski i parafia
p.w.św. Jana Kantego w Słupsku. Celem tego wydarzenia było zebranie datków na słupskie
hospicjum oraz krzewienie sportu i zdrowego stylu życia.

Zbiórka świąteczna dla chorych dzieci
Na terenie naszej szkoły zbieraliśmy zabawki, słodycze, artykuły papiernicze dla
dzieci przebywających na oddziale onkologii słupskiego szpitala.
Wszyscy chętnie brali udział w akcji. Zebraliśmy mnóstwo upominków z którymi
wolontariusze I roku technik masażysta wybrali się do Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Słupsku.
Aby dzieci poczuły magię świat i zapomniały o swojej chorobie słuchacze przebrali
się za świętego Mikołaja , Śnieżynkę i leśnego elfa  .

A teraz trochę o zwyczajach i obrzędach
bożonarodzeniowych
Podłaźniczki i choinki
Zielona gałazka żyjąca pomimo zimy jest symbolem życia, zwycięstwa nad śmiercią
i zapowiedzią przyjścia wiosny.
Piękna góralska legenda mówi, że choinkę bożonarodzeniową zawdzięczamy
niedźwiedziowi. Gdy doszła doń wieść o narodzeniu Jezusa, pobiegł czym prędzej do Betlejem.
Martwił się tylko biedny miś, że nie miał dla Dzieciątka żadnego godnego prezentu.Postanowił
ofiarować to, co było do zdobycia w lesie „ułomił pikne drzywko i niesie…”.
Warto też przypomnieć, że najstarszą znaną informację o ozdobach świątecznych
zawdzięczamy Juliuszowi Słowackiemu. W dramacie Horsztyński tytułowy bohater mówi: Jak
ja lubiłem niegdyś dzień Bożego Narodzenia! W tym samym pokoju z opłatków kleiłem
różnokolorowe słońca, kołyski – jakaś świętość i wesele napełniały moje dziecinne serce.

Wigilia Bożego Narodzenia
Wieczerza wigilijna jest spotkaniem bliskich przy wspólnym stole. Podczas wigilii
gospodarz kładzie sianko pod biały obrus i obowiązkowo zostawia wolne nakrycie lub miejsce
przy stole dla nieobecnych albo dla zmarłych.
Bardzo typowe w polskiej obrzędowości wigilijnej jest łamanie się opłatkiem
i składanie sobie życzeń.
Wigilia jest świętem rodzinnym, każdy stara się ją spędzić w gronie najbliższych. W ten
dzień nie było obcych, każdego przybyłego traktowano jak upragnionego gościa.
Najserdeczniejsze życzenia skladam Wam słowami poety K. I. Gałczyńskiego:
Aby Święta Bożego Narodzenia były bliskością i spokojem, a Nowy Rok- dobrym czasem.
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