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ІЗ 2015 РОКУ учнівський та пе-
дагогічний колективи Київського 
ліцею №144 ім. Г.Ващенка успішно 
співпрацюють із польськими одно-
літками. Два навчальних заклади 
знайшли чимало точок перетину, 
реалізуючи спільний проект «Збе-
реження національних кулінарних 
традицій в здоровому харчуван-
ні». У рамаках заходу українські 
та польські учні та вчителі мали 
нагоду декілька разів відвідати 
освітні заклади партнерів та отри-
мати багато цікавої та корисної 
інформації про країну сусіда. 

Крім цього, завдячуючи цим 
молодіжним обмінам, школярі 
обох держав познайомилися та 
потоваришували зі своїми од-
нолітками, спілкування з якими 
переросло в дружні зв’язки. Саме 
тому всі були надзвичайно раді, що 
наступний українсько-польський 
проект «З традиціями - в сучас-
ність, або Українсько-польська 
кухня», учасниками якого є ліцей 
№144 ім Г. Ващенка та гімназія 
ім. Європейської Інтеграції, що в 
Новому Мясті (Республіка Поль-
ща), отримав фінансову підтримку 
Польсько-Української ради обміну 
молоддю. «Проект, спрямований 
на розвиток громадянських ком-
петенцій учасників віком від 14 до 
18 років, передбачає залучення до 
його реалізації не лише учителів та 

учнів, а також їх родин», – зазначи-
ла Ірина Ліпчанська, координатор-
ка проекту, заступник директора 
з навчально-методичної роботи 
ліцею №144. 

За її словами, у рамках між-
народного проекту «З традиція-
ми - в сучасність, або Українсько-
польська кухня» 14 українців (12 
учнів та 2 учителя-координата 
проекту) відвідали Польщу з 14 
до 21 вересня 2018 року. У свою 
чергу, 14 поляків (дванадцять учнів 
та двоє вчителів-координаторів 
проекту) перебували в Київсько-
му ліцеї №144 з 30 вересня до 05 
жовтня 2018 року. Неочікуваною, 
але обов’язковою вимогою проекту 
було проживання всіх учасників 
разом з координаторами в готелі 

як в Україні, так і в Польщі. 
«Насичена програма передбача-

ла заходи, що стосуються здорового 
харчування, а саме: створення 
фото- та відео репортажів «Здо-
ровим бути модно», опитуван-
ня громадськості про переваги в 
харчуванні, зустрічі з ведучими 
популярних кулінарних телепе-
редач та шоу, кулінарні майстер-
класи, спільні уроки, інтеграційні 
тренінги та ігри, подорожі та ще 
багато цікавого», – розповіла Ірина 
Ліпчанська. - Всі події були спрямо-
вані в одному напрямку – зібрати 
матеріали для створення, а потім 
і випуску українсько-польської 
книги рецептів національної кухні 
обох країн. З її допомогою молодь 
зможе зберегти кулінарні тради-
ції своїх країн, готуючи щоденні 
страви з урахуванням здорового 
способу життя». 

Учитель географії Оксана Да-
нилова, координаторка проекту, 
наголошує: «Таке освітнє партнер-
ство сприяє підготовці молоді обох 
сусідніх країн до успішної само-
реалізації в умовах європейської 
інтеграції, формуванню спільних 
цінностей здорового способу життя 
та поваги до власних національних 
традицій». 

Один з найцікавіших спогадів в 
українських і польських школярів 
залишив по собі грандіозний між-
народний конкурс ресторанних 
технологій Best cook fest, що про-

ходив у Київському національному 
торговельно-економічному універ-
ситеті, безпосередніми учасниками 
якого вони стали. Учні відвідали 
лабораторії харчових технологій, 
в яких проходять зйомки відомих 
телепередач про оцінку якості 
товарів. 

Окрім цього, українсько-поль-
ська делегація на чолі з директор-
кою ліцею №144 Іриною Орєховою 
побувала в Міністерстві молоді та 
спорту України та зустрілася із за-
ступником міністра Олександром 
Яремою. Спілкування відбулося у 
невимушеній дружній атмосфері, 
учасники презентували заступнику 
міністра свої символи проекту. 
Під час зустрічі пан Ярема наго-
лосив на важливості молодіжних 
обмінів, які сприяють розвитку 
молодіжного співробітництва 
між нашими державами. А також 
розповів про діяльність Україн-
сько-Польської ради, можливості 
та участі школярів і студентів у 
процесі прийняття рішень тощо. 

Йшлося і про конкурс проектів 
для молодіжних організацій та 
фінансову підтримку проектів, 
яку надає Мінмолодьспорт. 

«Важливо, щоб молоді люди 
були активними учасниками змін 
та впливали на процеси прийняття 
рішень на всіх рівнях шляхом утво-
рення молодіжних, студентських 
рад, парламентів тощо», – зауважив 
посадовець.

Гості, в свою чергу, поділились 
враженнями від участі у проекті. 
За період його реалізації школя-
рі обох країн отримали навички 
спілкування з представниками 
іншої культури різними мовами 
(англійською та польською), на-
вчилися працювати командою, 
брати відповідальність на себе 
та приймати зважені рішення. 
«Дружба, команда, знання, досвід, 
емоції, відкритість та впевненість в 
усьому, що ми робимо, а особливо 
в тому, що ми - одна велика дружня 
родина» - підсумувала директорка 
ліцею Ірина Орєхова  

Для учнів cтоличного ліцею №144 ім. Г.Ващенка 
та школи ім. Європейської Інтеграції, що в Новому 
Мясті (Республіка Польща), відкриття нових 
можливостей відбувається через залучення їх до 
реалізації спільних міжнародних проектів.

Павло ГОРНОСТАЄВ  «Хрещатик»

Успіхи 
примножує 
партнерство

«Я вперше ліпила вареники з такою начинкою,  
але вони мені дуже сподобалися»  

(Марія) 
Вареники з гречаною кашею та сиром. 

Рецепт приготування (на 4 порції): 
Інгредієнти: 
Сіль (1ч.л) 
Борошно (500г) 
Тепла вода (1 склянка) 

Начинка: 
Гречана каша (попередньо 
відварена і охолоджена) 250г 
Кисломолочний сир (250г) 
Смажена цибуля (100 г) 
Сіль, перець за смаком 

Спосіб приготування: 
Робимо класичне тісто на вареники. 
Після цього беремо гречану кашу,сир, підсмажену цибулю та все 
змішуємо. І з суміші утворюємо невеличкі кульки. 
Качалкою розкатуємо тісто до 2мм та робимо круглі формочки, у які 
кладемо начинку. 
Потім, взявши круглу форму з начинкою, згинаємо тісто у напрямку руки. 
Після цього, тримаючи вареник пальцями, притискуємо тісто так, щоб не 
було дірок. 
Варити в підсоленому окропі 15-20 хвилин. 
Смачного!

Рецепт з «Кулінарної книги»


