
Jubileusz 65-1ecia ZSGH w Warszawie

Patron
z poczuciem humoru

każda szkoia ma iaki dzień, który zapisal się w historii jako
jeden z nĄważniejszych i pozostal w pamięci calej uczniowskiej
spoieczności. Dla zespofu §zkol Gastronomiczno-Hotelarskich
w warszawie byl to 20 pazdziernika, placowka obchodzila wtedy
jubileusz 65-lecia oraz przyjęla imię profesora stanistawa Bergera
-,,zywej legendy" światowej nauki o zywieniu.

Uroczystość nadania Szkolom flechnikum
Gastronomiczno-Hotelarskiemu nr 2 i Zasadni-
czej Szkole Zawodowej nr 20) imienia profesora
Stanislawa Bergera rozpoczęIa się mszą świę-
tą w kościele pw Najczystszego Serca Maryi,
w czasie której nastąpilo poświęcenie sztanda-
ru placówki. W tej donioslej chwili uczestniczy-
li również zaproszeni goście i poczty sztandaro-
we z wielu szkól ponadgimnazjalnych dzielnicy
Praga-Poludnie.

Następnie nastąpilo odslonięcie i poświęce-
nie tab|icy pamiątkowej, umieszczonej na fron-
towej ścianie budynku ZSGH przy ul. Majdań-
skie1, Dokonala tego pomystodawczyni calego
pzedsięuaięcia - dyrektor Zespolu Szkól Gastc
nomiczno-Hotelarskich, Anna Chylińska. Towa-
rzyszyli 1ejfundatorzy: przedstawiciel Spóldziel-

ni Piekarsko-Ciastkarskiej Jan Stegman, bur-
mistrz DzieInicy Praga-Poludnie Jaroslaw Karcz
oraz dyrektor Biura Edukacji Mieczyslawa No-
wotniak. W grupie znalazl się Krzysztof Ukleja,
proboszcz Parafii Najczystszego Serca Maryi.

W licznym gronie

W dalszej części uroczystości nastąpilo nada-
nie imienia Szkolom wchodzącym w sklad ZSGH.
Podczas ceremonii burmistz Dzielnicy Praga-Po-
ludnie Jaroslaw Karcz odczytal stosowną uchwa-
tę Rady Miasta Stolecznego Warszawy, a Walde-
mar Sobiecki (Przewodniczący Rady Rodziców)
przekazal Akt Fu ndacyjny sztandaru.

Jubileusz zgromadziI liczne grono dostoj-
nych gości, m,in. przedstawicieli wtadz miasta
i oświaty oraz środowisko naukowe SGGW re-
prezentowane przezprof , dr hab, Krystynę Gut-
kowską - rektora SGGW, prof. dr hab, Joan-
nę Gromadzką-Ostrowską - dziekana Wydzialu
Nauk o Zywieniu Cziowieka i Konsumpcji, prof.

dr hab. Dorotę Witrową-Ralchert - dziekana Wy-
dzialu Nauk o Zywności; wraz z pracownikami
naukowymi ucze|ni. Przybyli również przedsta-
wiciele firm gastronomicznych, cukierniczych,
hoteli oraz absolwenci Szkoly,

Z oka4i tej wylątkowej uroczystości na ręce
dyrektor Anny Chylińskiej goście zlozyli liczne
upominki, podziękowania, Iisty gratulacyjne, bę-

dące wyrazem szacunku i uznania dla pracy dy-
daktyczno-wychowawczej ZSGH,

Zaproszeni goście wyrazili ogromne uzna-
nie i trafność decyzji dotyczącej wyboru patro-
na Szkoty. Nalezy podkreślić, ze profesor Stani-
slaw Berger to nie tylko autoMet naukowy i mo-
ralny, ale przede wszystkim wyjątkowa osoba
o nieprzeciętnej mądrości źyciowej, ogrom-
nym szacunku do drugiego czlowieka, a takze
wspanialym poczuciu humoru, Wszyscy mogli
się o tym przekonaó w trakcie uroczystości lub
podczas rozmow z Profesorem,

Wyjątkowy dzień uświetnil występ dzieci
z Państwowej Szkoly Muzycznej pierwszego
stopnia z Warszawy, pod kierownictwem Anny
Pawe|ec i Jacka Golębiewskiego.

Ostatnim punKem wydarzenia bylo zwiedza-
nie wysiawy poświęconej profesorowi Stanisla-
wowi Bergerowi i 65-1etniej historii ZSGH, a tak-
ze skladanie pamiątkowych wpisów w kronice
Szkoly. Poczęstunek zostal przygotowany dzię-
ki pomocy flrm cukierniczych i gastronomicz-
nych, które wspólpracują ze Szkotą: Spótdziel-
ni Piekarsko-Ciastkarskiej, firm Wedel, Tedmar,
Sodexo Polska Sp, z o. o., Gastro Magic Ser-
vice, Unilever Sp. z o. o,, Kamis S. A,, cukier-
ni Antolak, Ryszarda Radzikowskiego, Haliny
Kryś, H. A, Cwiek, S. T Petryka, Lukulus, Ame-
lii, Piast, Bizon, Zakladu Piekarsko-Ciastkarskie-
go Cz, Dojutrka oraz hoteli Le Meridien Bristol,
Westin, Radisson Blu.

słodkie zakończenie

Zaproszeni goście otąlmali drobne upomin-
ki upamiętniające wydazenie: czekoladę z wi-
zerunkiem profesora Stanislawa Bergera i fol-
der Szkoty.

Nadanie placówce patrona pozwo|ilo na wy-
rńniejsze zaznaczenie jej profilu i tożsamości
orazwyróżnienie jej spośród innych szkól w śro-
dowisku. Mozna powiedziec, że slowa Jana
Pawla ll, towarzyszące nam od początku wy-
boru patrona, są nośnikiem idei i wartości nie
tylko prof, Stanislawa Bergera, ale i moralnym
drogowskazem dla naszych uczniów: ,,Praw-
dziwie wie|ki jest ten czlowiek, który chce się
czegoś nauczyć",
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