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Nasza Szkoła od początku swojego istnienia jest bardzo mocno związana z historią Warsza-
wy, dla której kształciła specjalistów w zawodach gastronomicznych. W ZSG przy ul. Po-

znańskiej 6/8 naukę pobiera zawsze ponad 1300. uczniów.   

Dyrektorem szkoły od 2016 r. jest mgr inż. Marzena Cieślak, dzięki której nasza placówka 
wyróżnia się wśród szkół warszawskich wysokim poziomem kształcenia ogólnego i zawo-

dowego, bogatą ofertą edukacyjną, dobrą bazą dydaktyczną, estetyką pomieszczeń, a 
przede wszystkim atmosferą sprzyjającą dobrej pracy i nauce. Zespół Szkół Gastronomicz-

nych jest uznawany za ponadczasową szkołę, w której uczniowie zdobywają wiedzę i umie-
jętności nie tylko zawodowe, lecz również ogólnokształcące, kulturowe, językowe, czytelni-

cze, autoprezentacyjne, artystyczne, prospołeczne, retoryczne i językowe.  

Szkoła posiada liczne certyfikaty i wyróżnienia, które są  dowodem wdrożonych innowacyj-
nych przedsięwzięć oraz holistycznych metod przekazywania wiedzy.  



Dzięki współpracy z licznymi organizacjami oraz angażowaniu się w inicjatywy miejskie o 

charakterze kulturowo-patriotycznym uzyskaliśmy tytuł LOKALNEGO OŚRODKA EDUKACJI 

VARSAVIANISTYCZNEJ. Nasze działania są doceniane przez radnych UM Warszawy oraz od-

działy TPW i współpracujące szkoły.  Grażyna Dworakowska (TPW) i Beata Michalec (UM) 

od lat wspierają projekt „Tajemnice Warszawy”.  



Współpraca z Radą Miasta Stołecznego Warszawy, Towarzystwem Przyjaciół Warszawy, 

Biurem Edukacji  i Zamkiem  Królewskim w Warszawie jest gwarancją  utrzymania tożsa-

mości kulturowej młodych Polaków. W trakcie sesji patriotyczno-kulturowych w Zamku 

Królewskim oraz konferencji szkolnych odwiedzają nas zaszczytni goście. Ich opowieści o 

stolicy są niezwykłą lekcją historii. Wanda Traczyk-Stawska i Beata Michalec uczą praw-

dziwego patriotyzmu. 



Sesje w Zamku to niezwykłe spotkania wspaniałych ludzi, zafascynowanych historią miasta. 

Młodzież, nauczyciele ZSG, Radne UM Warszawy – Dorota Łoboda oraz Beata Michalec i 

Radosław Potrac uroczyście dziękują pani Wandzie Traczyk-Stawskiej za całokształt jej dzia-

łań na rzecz niepodległej stolicy. 



Szkoła od lat współpracuje z jedną z najbardziej znanych i zasłużonych warszawskich spół-

dzielni mieszkaniowych – RSM PRAGA. Rada Osiedla ERAZMA oraz ADM Erazma RSM Praga 

organizują spotkania z ciekawymi przedstawicielami świata nauki i kultury, angażując śro-

dowisko lokalne do badania historii Warszawy i  wspólnie z CEVA ZSG POZNAŃSKA wspiera-

ją artystyczno-literacką aktywność  młodzieży.  



Nauka w technikum jest ciekawa, to przecież przygoda, która jest  odkrywaniem ta-

jemnic i poznawaniem własnych możliwości! Varsavianistyczne spacery są elemen-

tem stałego projektu szkolnego „Literackie podróże z bohaterami lektur”. Wcielamy 

się w różne role,  stajemy się wybranymi postaciami, spacerujemy razem z nimi po 

stolicy, czytamy książki  i urządzamy pikniki plenerowe. 



Warsztaty w przestrzeni miejskiej o charakterze kulturowo-patriotycznym ( „Pikniki królewskie”, 

„Filozoficzne poranki”) to projekty polegające na odkrywaniu historii stolicy w sposób dramowy.   



  

  

 

 

  

Przestrzeń szkoły zmienia się w rytmie czterech pór roku, rozkwitają projekty prze-
strzenne, róże, krokusy i niezapominajki, a nad sumienną pracą szkolnego zegara czuwa 
dyrektor Marzena Cieślak, wspierająca inicjatywy kulturowe, świadczące o renomie 
szkoły. W szkole działa Koło Dziennikarskie, prowadzone przez p. Ewę Bielak i p. Aleksan-
drę Wojciechowską oraz ich uczennice. To one piszą artykuły na stronę internetową 
szkoły, uczestniczą w ważnych wydarzeniach życia Warszawy, bywają w mediach kultury 
i biorą udział w miejskich eventach. Dodatkowo inicjują przedsięwzięcia szkolne, spacery 
varsavianistyczne, inscenizacje teatralno-literackie  i „wizyty królewskie”.  



W zakresie edukacji artystycznej, kulturalnej, patriotycznej, filmowej i regionalnej, szkoła realizuje z 
powodzeniem od kilku lat programy tematyczne, mające na celu poznanie przez młodzież dziedzic-
twa kulturowego najbliższego środowiska Polski, Europy oraz przygotowanie uczniów do świadomego 
i czynnego uczestnictwa w  kulturze i dziedzictwie narodowym w taki sposób, aby ocalić od zapo-
mnienia ślady przeszłości, trwałe i niezmienne, wpisane w rodowód „małych ojczyzn” naszego  kraju 
oraz rozwinąć przyrodzone zdolności artystyczno-intelektualne, bo - jak twierdzi Szkolny Zespół 
Wspierania Uzdolnionych - każdy uczeń ma talent, trzeba go tylko wydobyć i rozwinąć! Uczniowie 
uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez Urząd Miasta st. Warszawy, prezentując swe 
umiejętności artystyczne oraz wiedzę historyczno-literacką. Rozwijaniu uzdolnień i wzmacnianiu pre-
dyspozycji autoprezentacyjnych służą indywidualne sesje inscenizacyjne w przestrzeni miejskiej, im-
prowizacje tematyczne, a także  posiłki na świeżym powietrzu, wystylizowane i zdrowe! 

 

„W życiu trzeba zagrać różne role, czasami bardzo trudne lub przypadkowe, dlatego odtwarzanie 

przygód bohaterów historycznych i literackich w przestrzeniach miasta jest najlepszą nauką, która 

zostawia w nas trwały ślad i przygotowuje do dorosłego życia. Szkoła jest nauczycielką .” (uczennica) 



   
 

 
 
 

Także w trakcie nauki zawodu angażujemy się w innowacyjne przedsięwzięcia. W ramach 

programu edukacyjnego „Kultura w słowie i smaku zaklęta” poszukujemy ciekawych przepi-

sów...na życie! Tropimy upodobania kulinarno-kulturowe Europy, zaglądamy do restauracji i 

przygotowujemy eko-menu. 



 

 W ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych co roku realizujemy projekty kulturowe, które stano-
wią cykl działań edukacyjno-patriotycznych związanych z rocznicami historycznymi. Celem projektów 
jest  zwiększenie poziomu wiedzy varsavianistyczno-literackiej na temat przemian stolicy jako elemen-
tu integracji społecznej poprzez rozwój świadomości uczniów w zakresie znajomości lokalnej tradycji. 
Badamy fragmenty miasta w kontekście historii urbanistyki oraz tematyki obyczajowej czyli analizuje-
my źródła pisane oraz miejskie archiwa. Skutkuje to wyprawami do Biblioteki Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Biblioteki Publicznej m.st.Warszawy, Zamku Królewskiego, Muzeum Warszawy, Polskiej Akade-
mii Nauk, uczelni warszawskich i centrów kultury miejskiej. Odwiedzamy także miejsca pamięci naro-
dowej, tablice pamięci, ogrody, parki, pomniki, a także hotele, cukiernie i restauracje przywołane w 
lekturach i uwiecznione na starych fotografiach. Z tych wypraw tworzymy własne albumy ze zdjęciami! 

Na zdjęciach wychowankowie Ewy Bielak, którzy realizują projekty („W poszukiwaniu 

tajemnic dawnej Warszawy”, „Tablice Pamięci”, „Ku Niepodległej”, „Cztery pory roku w 

Warszawie, „Znicze pamięci”, „Warszawskie dni”, „Jak w dawnej Warszawie bywało”) w 

ramach powołanego w ZSG Centrum Edukacji Varsavianistyczno-Artystycznej im. M. Szy-

powskiej. 



   

 

   

Dzięki prowadzonym projektom WIE zostają wzmocnione edukacyjno-wychowawcze cele 

kształcenia, a także rozwijają się  postawy kreatywności i twórczego samorozwoju w kontek-

ście wspierania uczniów uzdolnionych oraz motywowania do działań uczniów słabszych. 

Spacery warszawskie, sesje kulturowe,  wykłady na uczelniach, wizyty w muzeach i domach 

kultury, udział w uroczystościach miejskich i wspólna nauka „w terenie” są ciekawym  ele-

mentem edukacji. Łączenie tradycji z  nowoczesnością, tropienie cech kultury ludowej, ma-

sowej i poznawanie procesów globalizacji i przemian cywilizacyjnych  ma nauczyć uczniów 

rozpoznawania zjawisk i tekstów kultury - zawieszonych pod pojęciami „dobra” i „zła”. Do-

konywanie świadomych wyborów ma być efektem działań - „tarczą ZSG” i cennym bagażem, 

który pomoże młodym ludziom w ich życiu.  

„Cztery pory roku w Warszawie” to w Festiwale Smaków i Jarmarki Kultury - od Konkursów 

Bożonarodzeniowych, po prezentacje Kramów Wielkanocnych i tradycji  dożynkowych 

„Święta Plonów”. 



Nasi uczniowie od kilkunastu lat biorą udział w Kursach Wiedzy o Warszawie 
TPW i co roku zdobywają Odznaki Młodego Przyjaciela Warszawy TPW. Są  ak-
tywni w organizacji sesji patriotyczno-kulturowych w Zamku Królewskim oraz 
konferencji kulturowych w siedzibie TPW-Tarchomin. Poznawanie historii War-
szawy poprzez kontakt z przestrzenią jest gwarancją prawdziwego doświadcze-
nia i przyswojenia wiedzy. Lekcje w Centrum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Na-
rodowym, Muzeum Niepodległości, Muzeum Warszawy, Muzeum Polin oraz 
Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza stają się niezapomnianym przeżyciem i 
miłym wspomnieniem na całe życie! 



 

Spotkania z działaczami (p. Grażyna Dworakowska), kombatantami, historykami, a prze-
de wszystkim ze świadkami historii są cenną lekcją życia.  

Spotkanie z panią Jadwigą z domu Grzywacz poruszyło wszystkich, bowiem jej nieco-
dzienna gawęda o czasie przeszłym Warszawy, pełna autentyzmu i pokory wobec wła-
snego losu stała się nie tylko zegarem wspomnień, lecz również przykładem dla wszyst-
kich, jak bardzo w naszym życiu ważna jest empatia.  

91-letnia Warszawianka opowiedziała nam historię wojny, rodziny, wrogów i przyjaciół, 
splatając przeszłość z trafną oceną teraźniejszości i refleksją nad fatalizmem losu ludz-
kiego. 



Na „obiady czwartkowe”  od lat są zapraszani przedstawiciele  Miasta st. Warszawy, Zamku Królewskie-
go, Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, uczelni wyższych, oraz centrów kultury i nauki. Nawet w trakcie 
pandemii odbywały się cenne eventy kulturowe, oczywiście z zachowaniem procedur bezpieczeństwa. 

Na  symbolicznym, zintegrowanym cyferblacie kulturowego zegara ZSG pojawiają się niecodzienne 

osoby, które swą obecnością i profilem nauczania kontynuują zawodową tradycję naszej szkoły.  

Nasi uczniowie  stają się częścią historii Warszawy - stolicy kultury, zwanej pod nazwą „Paryża  Pół-

nocy”, a to naprawdę zobowiązuje do kultywowania kultury wysokiej i nienagannych manier. 



  

Osiedle ERAZMA 

Edukacja varsavianistyczna łączy się z kształceniem artystycznym, a poznawanie histo-

rii Warszawy to nie tylko wycieczki edukacyjne, ale „wchodzenie w rolę” i utożsamia-

nie się z warszawiakami ubiegłego wieku. Występy teatralne poza szkołą, połączone z 

wykładami uczniów są najlepszą nauką! 



Szczególne podziękowania za współ-

pracę w trakcie realizacji projektów 

dla: 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

(szczególne podziękowania dla pani 

Beaty Michalec), Biura Edukacji Urzędu 

m.st. Warszawy, Urzędu Dzielnicy War-

szawa-Śródmieście, Zamku  Królewskie-

go w Warszawie, Towarzystwa Przyja-

ciół Warszawy-Zarząd Główny 

(szczególne  dla pani Renaty Marut i 

pani Grażyny Dworakowskiej), Muzeum 

Niepodległości, Narodowej Galerii Sztu-

ki ZACHĘTA, Robotniczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej RSM PRAGA (dla preze-

sa Andrzeja Półrolniczaka i wiceprezes 

Anny Dobosz), przedstawicieli Uniwer-

sytetu Warszawskiego i Instytutu Histo-

rycznego, w tym  Instytutu Kultury Pol-

skiej, a także PAN Warszawa, Rady Ro-

dziców ZSG (pani Sylwii Skolimowskiej)  

i Zespołu do Spraw Promocji ZSG, Rady 

Osiedla RSM PRAGA, Administracji Era-

zma RSM Praga (dla kierownika Macieja 

Gaika), Koła Gospodyń Miejskich Tar-

chomin (dla Magdaleny Kubiak), Towa-

rzystwa Przyjaciół Warszawy o. Tarcho-

min, Grona Pedagogicznego i Dyrekcji 

Zespołu Szkół Gastronomicznych, Admi-

nistracji Zespołu Szkół Gastronomicz-

nych (dla Małgorzaty Aniołkowskiej, 

Beaty Masłowskiej, Krzysztofa Kostec-

kiego, Hanny Mandes) oraz Biblioteki 

ZSG.  DZIĘKUJEMY! ZSG. 

Serdecznie dziękujemy również Naszym największym, 

stałym sponsorom, do tej pory skromnym i unikającym 

rozgłosu. Na zdjęciu  widać autorkę projektu (Ewa 

Skrońc-Bielak) spacerującą po parku z bratem (Mariusz  

Skrońc),  który od  ponad 20 lat  wspomagał  działal-

ność jej Koła Teatralnego ZSG „Wóz Tespisa” i fundował 

uczniom rekwizyty oraz stroje potrzebne do działalno-

ści artystycznej młodych adeptów sztuki aktorskiej, a 

także wspomagał swoimi  zdjęciami  „podróży literac-

kich”, przepisami kulinarnymi, prywatnymi pamiątkami 

ze skansenów i opisami  przedmiotów folklorystycznych 

większość inicjatyw o charakterze kulturowym, organi-

zowanych w Zespole Szkół Gastronomicznych i prezen-

towanych na stronie internetowej szkoły. 

Dary od sklepów MOCO Studio oraz MARIUS  na zawsze 

odcisnęły trwały ślad w działalności Kół Artystycznych 

ZSG, za co  serdecznie dziękujemy.  



Projekt edukacyjny sfinansowany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 

„Kulturowy zegar Warszawy”- zakochani w stolicy śnimy o jej przeszłości i projektujemy przyszłość, odby-

wamy wiele wycieczek, uczestniczymy w różnorodnych konkursach,  wykładach i laboratoriach uczelni wyż-

szych, zwiedzamy muzea i salony, oglądamy skarby kultury narodowej,  poznajemy perły tradycji zawodowej, 

zdobywamy wiele  umiejętności przydatnych w życiu, poznajemy ciekawych ludzi, uczymy się  niekonwencjo-

nalnie, rozwijamy swe pasje, a przede wszystkim nie tracimy czasu, lecz rekonstruujemy dobre wzorce pozosta-

wione przez warszawskich budowniczych „słów i czynów”- artystów, inżynierów, rzemieślników, nauczycieli, 

twórców, konstruktorów, uczniów  i... żołnierzy. 

Zapraszamy do naszej szkoły,  jeszcze wiele podróży przed nami! 

BIURO 

EDUKACJI 


