Projekt „Karpackie smaki na granicy dwóch kultur " realizowaliśmy wraz
z młodzieżą z Ukrainy. Jestem bardzo zadowolona z przebiegu projektu u nas jak
i na Ukrainie. Nauczyłam się wielu fajnych rzeczy o kuchni zakarpackiej które
w przyszłości będę mogła wykorzystać. Najbardziej podobały mi się warsztaty
w Dworze ,,Zygmuntówka" gdzie sporządzaliśmy bigos myśliwski oraz półmisek
wędlin, jak +również w hotelu ,,Camelot'' gdzie przygotowaliśmy zestaw:
konkursową sałatkę i mięso ,,po wyrchowyńsku". Podczas projektu mogliśmy
nauczyć się chociaż troszkę naszych języków i posługiwać się nimi. Zawarliśmy
wiele nowych znajomości które mamy nadzieję utrzymywać. Całość projektu była
bardzo dobrze zorganizowana, wszystkie dni były bardzo różnorodne i pełne
atrakcji. Myślę, że powinno być organizowane więcej takich projektów jak ten,
ponieważ młodzież może się rozwijać i zdobyć wiele doświadczeń. Patrycja kl II
Projekt wymiany Polsko-Ukraińskiej został bardzo dobrze zorganizowany.
Moim zdaniem warto realizować takie projekty ponieważ możemy nauczyć się
wielu ważnych dla naszych zawodów umiejętności ,które na pewno wykorzystamy
w przyszłości. Podczas projektu mieliśmy możliwość poznać miasto, kulturę
i obyczaje naszych nowo poznanych kolegów i koleżanek. W trakcie realizowanego
projektu mogliśmy sprawdzić swoje umiejętności językowe ale także podszkolić
język angielski ,mieliśmy możliwość również nauczyć się podstawowych słów
w języku ukraińskim. Bardzo podobały mi się wszystkie zorganizowane warsztaty,
pozwoliły nam one nauczyć się tworzenia tradycyjnych potraw, pomogły nam
w zintegrowaniu się z młodzieżą z Użgorodu. Bardzo ciekawe dla mojego kierunku
technik technologii żywności - cukiernik były odwiedziny ekskluzywnej cukierni
,,Shtefanyo Valentin & Valentina ''. Sam właściciel opowiedział nam o historii tortu
Użghorod, mieliśmy także możliwość degustacji tego regionalnego wyrobu. Bardzo
spodobał mi się również hotel Kamelot który mieliśmy możliwość zwiedzić
i również wziąć udział w lekcji gastronomi z szefem kuchni tego hotelu. Atmosfera
podczas projektu była bardzo dobra, koledzy bardzo miło nas ugościli, zadbali aby
nic nam nie zabrakło i byśmy czuli się jak najlepiej. Paulina kl II
Projekt wymiany polsko - ukraińskiej bardzo mi się podobał. Nauczyłam się
dużo dzięki zajęciom warsztatowym, które były zorganizowane bardzo starannie.
Praca na świeżym powietrzu i sporządzanie potrawy w kociołku były jedną
z najfajniejszych zajęć. Poznałam wiele nowych smaków. Użgorod jest pięknym
miastem z wieloma zabytkami, przebywanie dwa tygodnie z grupą rówieśników
pozwoliło nam poznać kulturę i zwyczaje ukraińskie. Atmosfera była super,

wszyscy się starali, aby wszytko było jak najlepiej przygotowane. Mam nadzieję, że
będzie więcej takich projektów. Sandra kl II
Jestem zadowolony z uczestnictwa w tym świetnym projekcie pod tytułem
"Karpackie smaki na granicy dwóch kultur” w ramach Polsko-Ukraińska Rada
Wymiany Młodzieży" finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Podobała mi się ta inicjatywa nauki nowych smaków regionalnych, zapoznanie się
z nowymi ludźmi, poznanie ich kultury, uczestnictwa w różnych warsztatach, które
miały przybliżyć nam zakarpackie smaki ora kulturę. Najbardziej spodobała mi się
praca grupowa, która pokazała że nie potrzeba mieć wybitnych umiejętności
kulinarnych oraz umiejętności językowych by stworzyć znakomite dania
i rozwiązywać zadania. Jakub kl III
Moje wrażenia z przebiegu i organizacji całego projektu są super. Poznałem
kulturę, a dzięki warsztatom dużo się nauczyłem. Takie projekty są bardzo
potrzebne aby było można poznawać różne kraje oraz się uczyć się zawodu
w innym kraju. Bardzo dobrze były zorganizowane warsztaty (Zamek Camelot).
Czas wolny spędziliśmy na zwiedzaniu miasta i zajęciach sportowych. Konkursy
oraz zabawy były bardzo integrujące. Zwiedzanie cukierni było bardzo interesujące
a degustacja tortu Użgorod to poezja smaku. Koledzy z Ukrainy byli koleżeńscy
i uprzejmi. Bardzo dziękuję za możliwość podwyższenia moich umiejętności.
Patryk kl III
Według mnie wszystko było dobrze zorganizowane i bardzo m się podobało.
Poznaliśmy kulturę naszych sąsiadów, nawiązaliśmy nowe znajomości. Nauczyłem
się dużo o regionalnej kuchni i zwyczajach Zakarpacia. Wspólnie zwiedzaliśmy
miasto, razem sporządziliśmy dwa tygodnie, razem bawiliśmy się. Wiem, że warto
być otwartym i tolerancyjnym. Projekt był super. Faustyn kl III
Moim zdaniem projekt wymiany polsko-ukraińskiej był świetny. Był to mój
pierwszy w życiu wyjazd na Ukrainę i bardzo mile mnie zaskoczył. Nasi przyjaciele
przyjęli nas bardzo ciepło i zadbali o to abyśmy jak najlepiej poznali ich kuchnię
oraz kulturę poprzez warsztaty przygotowane na najwyższym poziomie.
Organizatorzy zadbali też o to abyśmy zauroczyli się Użgorodem, jego zabytkami
i atmosferą. Podczas projektu rozwinęłam umiejętności językowe oraz kulinarne,
nawiązałam nowe znajomości. Projekt był dla mnie niezapomnianym przeżyciem,
z przyjemnością przeżyłabym to doświadczenie jeszcze raz. Aleksandra kl III
Moim zdaniem warto realizować w przyszłości takie projekty. Nasi przyjaciele
zUkrainy spisali się na medal. Zadbali o to aby nasze warsztaty odbyły się

w najlepszych zakładach przez najlepszych specjalistów. Atmosfera była bardzo
przyjemna. Rozwinąłem umiejętności językowe, kulinarne, zwiększyłem pewność
siebie. Poznałem nowych ludzi z którymi się zaprzyjaźniłem i utworzyłem więź.
Projekt wymiany bardzo mi się podobał. Aleksander kl III
Według mnie projekt wymiany polsko-ukraińskiej osiągnął zamierzony cel.
Nasi gospodarze zorganizowali warsztaty z profesjonalistami w najlepszych
ośrodkach regionu Zakarpacia, zadbali również o nasze dobre samopoczucie.
Najbardziej podobały mi się warsztaty w zamku Camelot prowadzone przez szefa
kuchni. Atmosfera była super, czasami można było odczuć barierę językową, ale
wpłynęło to na rozwinięcie przez nas umiejętności porozumiewania się w języku
angielskim i ukraińskim. Hotel, w którym mieszkaliśmy zapewnił nam pobyt na
wysokim poziomie. Dzięki tej wymianie rozwinęłam kwalifikacje zawodowe,
poznałam region i kulturę pięknego Zakarpacia. Był to mój pierwszy wyjazd na
Ukrainę i pierwsze uczestnictwo w takim projekcie. Na pewno zapamiętam je
bardzo długo. Wg mnie warto organizować więcej takich wymian
międzynarodowych. Wioletta kl III
Moje wrażenia z przebiegu i organizacji całego projektu są bardzo dobre.
Mogliśmy poznać nową kulturę i zobaczyć inne Państwo. Dzięki bardzo
szczegółowemu dobraniu lokali o wysokim standardzie, każdy mógł zobaczyć
z innej strony działanie poszczególnych kierunków w jakich się kształci. Takie
projekty są dużą szansą na poznanie nowej kultury oraz zawarcie nowych
znajomości jak i podwyższenie swoich kwalifikacji zawodowych. Podobało mi się to
że były bardzo różnorodne warsztaty, organizowane konkursy w których mogliśmy
się wykazać kreatywnością w doborze produktów jak i dekoracji potraw. Czas
spędzony z kolegami i koleżankami z Ukrainy był bardzo fajny, mogliśmy się
nauczyć czegoś nowego od nich jaki i oni od nas. Kamila kl III
Moje wrażenia z przebiegu wymiany są super. Bardzo dobra organizacja
i świetny dobór lokali warsztatowych, każdy mógł znaleźć coś dla siebie zarówno
działy cukiernicy, jak i żywieniowcy oraz hotelarze. Takie projekty są dużą szansą
na poznanie innej kultury oraz nawiązania nowych znajomości i podwyższenie
swoich kwalifikacji zawodowych. Najbardziej podobało mi się to że podczas
warsztatów były organizowane różne konkursy podczas których uczestnicy mogli
wykazać swoją kreatywnością oraz rozwijać umiejętności zawodowe. Dorota kl III
Moim zdaniem projekt, który realizowaliśmy był interesujący i pełen przygód.
Wraz z naszymi nowymi kolegami z Ukrainy mogliśmy poznać kulturę i tradycje

obu narodów. Uważam, że cały projekt był bardzo dobrze zorganizowany i w taki
sposób, ze czuliśmy się bezpiecznie. Dostrzegliśmy różnicę w naszych poglądach,
kulturze, przekonaliśmy się że mamy wiele wspólnych zainteresowań. Najbardziej
podobało mi się jak razem pracowaliśmy i sporządzaliśmy nasze tradycyjne
potrawy. Atmosfera była bardzo przyjemna, nasi koledzy bardzo starali się aby
warsztaty i czas wolny był wypełniony atrakcjami. Dzięki miłej atmosferze czuliśmy
się swobodnie, tak jak w domu. Julia kl III
Moim zdaniem wyjazd na Ukrainę przyniósł mi wiele korzyści. Nauczyłem się
między innym podstaw języka ukraińskiego, sporządzania potraw regionalnych
oraz poznałem zwyczaje i kulturę ukraińską. Powinno się kultywować tradycje
wymian uczniowskich aby inne pokolenia miały świadomość pochodzenia oraz
poznania kultur słowiańskich. Piotrek kl III
Moim zdaniem warto realizować takie projekty ponieważ możemy poznawać
kulturę i obyczaje innych narodowości w projekcie nauczyłem się podstaw języka
ukraińskiego jak i gotowania różnych potraw kuchni Zakarpackiej na projekcie
bardzo mi się podobało warsztaty były bardzo ciekawe u nas, jak i u naszych
ukraińskich przyjaciół. Maciek kl III

