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Relacje

Fot. Grzegorz Lipiec

Leszek Tutka d¹¿y³ jednak
do kupna m³yna, bo to dawa³o
mu gwarancjê otrzymywania
du¿ych kredytów na unowoczeœnienie produkcji. Poza tym
poczucie w³asnoœci pozwala iœæ
na ca³oœæ. Rozmowy z potomkami hrabiego Tarnowskiego
nic jednak nie da³y, bo sprawy
spadkowe nie by³y uregulowane. Radni mieli wiele oporów ze
sprzeda¿¹ dzia³ki i m³yna. Dopiero w 1994 roku pozwolili na
kupno w drodze przetargu. Od
tej pory Tutka chodzi po swoim
m³ynie.
KASZARNIA
NA GWIAZDKÊ
Ma te¿ czyste sumienie wobec Tarnowskich, bo okaza³o
siê, ¿e m³yn zosta³ znacjonalizowany zgodnie z komunistycznym, ale jednak prawem. – Nikogo nie okrad³em – mówi,
choæ wie, ¿e Tarnowskim jest to
nie w smak i maj¹ uraz.
Remont m³yna na ca³ego ruszy³ w 1996 roku, po wziêciu
sporego kredytu. Wnêtrze
zak³adu zosta³o przebudowane, zmodernizowane, m³yn
otrzyma³ now¹ elewacjê i pojaœnia³, staj¹c siê pere³k¹ architektoniczn¹ Rudnika. Jest pod nadzorem konserwatora zabytków,
wiêc wszystko musia³o byæ
uzgadniane ze stra¿nikami tradycji. Na gwiazdkê m³yn i kaszarnia wygl¹da³y jakby je na
nowo zbudowa³ Syrowatka.
Tutka planowa³ jeszcze wybudowaæ na rzece elektrowniê
wodn¹, ale zak³ady energetyczne nie s¹ zainteresowane kupnem pr¹du od drobnych producentów. Poza tym turbina z
czasów hrabiego nie nadaje siê
do remontu.
PRZEMIA£
EKOLOGICZNY
M³yn Tutki posiada certyfikat do przemia³u zbó¿ ekologicznych. Powstaj¹ tu m¹ka
pszenna razowa typ 1850, pszenica ³amana, m¹ka pszenna typ
1400, m¹ka ¿ytnia razowa typ
2000, ¿ytnia sitkowa typ 1400,
kasze gryczane pra¿one – ca³a,
œrednia i bia³a niepra¿ona, m¹ki
orkiszowe. £¹cznie dwadzieœcia
wyrobów. W ci¹gu roku m³yn
przerabia szeœæset ton ró¿nych
zbó¿. Leszek Tutka w sklepie w
m³ynie sprzedaje towar „prosto
z m³yna”. Towar jest pakowany
w przewiewne papierowe torby, ¿eby m¹ki i kasze mog³y oddychaæ, a nie dusiæ siê w foliowych woreczkach.
Rudnicki m³ynarz ma obawy
czy jego nastêpcy wytrzymaj¹
konkurencjê z nap³ywem ze
œwiata taniego ziarna i m¹ki.
Wyk³ada te¿ spore pieni¹dze na
utrzymanie zabytkowego
m³yna i rad by skorzystaæ ze
wsparcia na ten cel od konserwatora zabytków. Takie smutki
go dopadaj¹. A rudniczanie nie
wyobra¿aj¹ sobie miasteczka
bez m³yna i kaszarni, która jak
per³a jaœnieje w rudnickim
s³oñcu.
Zdzis³aw SUROWANIEC
sueowaniec@echodnia.eu

M³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych numer 1 w Tarnobrzegu chêtnie jeszcze raz wybra³aby siê do Rimini
n

nPo powrocie do kraju uczniowie z tarnobrzeskiej „prymasówki” chêtnie dzielili siê swoimi doœwiadczeniami z W³och.
Przyszli fryzjerzy, kucharze i kelnerzy z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych numer 1 w Tarnobrzegu, ju¿ po raz drugi przebywali na dwutygodniowej praktyce zawodowej w Rimini, nad
Morzem Adriatyckim, w
ramach realizowanego
projektu europejskiego.
e wrzeœniu zesz³ego
W
roku na praktyce w
Italii by³o szesnastu uczniów,
a kolejna szesnastoosobowa
grupa wyjedzie we wrzeœniu.
W maju w Rimini przebywa³a
kolejna grupa praktykantów
z tarnobrzeskiej „prymasówki”. Na praktyki zawodowe do
W³och wyjedzie ³¹cznie 48
uczniów z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych numer 1
w Tarnobrzegu.
NAUKA I PRZYJEMNOŒÆ
Do stycznia 2015 roku
szko³a realizuje projekt „Europejskie praktyki zawodowe
uczniów Zespo³u Szkó³
Pondgimnazjalnych numer 1
w Tarnobrzegu drog¹ do kariery”. Jest on wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹.
Ca³e przedsiêwziêcie jest
mo¿liwe dziêki projektowi
„Sta¿e i praktyki zagraniczne
dla osób kszta³c¹cych siê i

n

szkol¹cych zawodowo”. - Celem realizacji projektu jest
zwiêkszenie mobilnoœci
m³odych ludzi na europejskim rynku pracy, zmniejszenie wykluczenia spo³ecznego, poprawa wizerunku
kszta³cenia i szkolenia zawodowego oraz zwiêkszenie
szans na zatrudnienie - mówi
Ma³gorzata Tomczyk, nauczyciel z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych numer 1
w Tarnobrzegu, koordynator
projektu. - Uczniowie przed
wyjazdem uczestniczyli w
kursie jêzyka angielskiego
bran¿y gastronomicznej i jêzyka w³oskiego oraz w warsztatach kompetencji miêdzykulturowych „Intercultural
Competence Course”.
Znajomoœæ jêzyków obcych by³a kluczowa dla praktykantów z Tarnobrzega. Przez pierwszy tydzieñ pobytu oprócz normalnych praktyk w przydzielonych nam
zak³adach pracy, chodziliœmy na kurs jêzyka w³oskiego mówi Angelika Sumara,
uczestniczka praktyk we
W³oszech.
WIELE NOWOŒCI
Po przyjeŸdzie do Rimini
uczniowie zostali przywitani
przez przedstawicieli firmy
Sistema Turismo, która jest

Na praktykach w restauracjach, uczniowie uczyli siê miêdzy innymi jak przyrz¹dzaæ potrawy z owoców morza.

n

partnerem w projekcie i zakwaterowani w Rezydencji
Queen. Na spotkaniu organizacyjnym uczniowie zostali
zapoznani tutorami, czyli
opiekunami, otrzymali wytyczne dotycz¹ce przydzia³u
do restauracji, ponadto zostali zapoznani z planem zajêæ na kursie jêzyka w³oskiego. Praktyki dla uczniów gastronomii odbywa³y siê w restauracjach trzy- i czterogwiazdkowych: Ferretti Beach, Hotel Golden Tulip, Waldorf Hotel, oraz Hotel Bamby.
Zaœ kandydaci na mistrzów
fryzjerstwa praktykowali w
salonach: I Boldrini Parrucchieri, Wilo Parrucchieri
Uomo Donna di Rojas Wilkin, Vanity Studio Di Lorenzetti Cristian, Revolution
Parrucchieri di Santolini Gilberta, Colpo D’Occhio Parrucchieri, Giampaolo E Brunella Parrucchieri.
Praktykanci pracowali
wed³ug okreœlonego harmonogramu. Uczniowie klas gastronomicznych sporz¹dzali
i serwowali potrawy kuchni
w³oskiej oraz obs³ugiwali goœci. - Bardzo szeroki asortyment ma³o dostêpnych w
Polsce surowców ryby, owoce
morza oraz warzywa umo¿liwi³ nam przysz³ym kucha-

Dziewczêta praktykowa³y tak¿e w
zak³adach fryzjerskich w Rimini.

Praktyki we W³oszech
Od 10-25 maja w Rimini we W³oszech przebywali: Paulina Rutyna, Arkadiusz Baran, Monika Szel¹g, Monika Pyœ, Dominika Grazda, Ewelina Piechota, Adrianna Duma,
Gabriela Kuty³a, Magdalena Mysza, Kinga Ordon, Angelika Sumara, Kinga Szymañska,
PaulinaAdamczyk,KamilBaran,AgataKorzeniowska,AgnieszkaBa³ata.Kosztprojektu: blisko 412 tysiêcy z³otych. Opiekun i koordynator: Ma³gorzata Tomczyk.
rzom zdobycie nowych
umiejêtnoœci i podniesienie
kwalifikacji zawodowych zachwalaj¹ praktykanci.
Uczniowie klas fryzjerskich wykonywali modelowanie, farbowanie, rozjaœnianie w³osów, a tak¿e pasemka, trwa³¹ ondulacjê i
strzy¿enie wed³ug najnowszych w³oskich technik i trendów. - Przede wszystkim
praktyki odbywa³y siê w renomowanych salonach fryzjerskich, a i sama struktura
w³osów mieszkañców Italii
jest inna ni¿ nasza - dodaje
grupa uczennic z technikum
fryzjerskiego.
- Chêtnie byœmy tam
wrócili, bo oprócz pracy by³
tak¿e i czas na zwiedzanie komentuje m³odzie¿. - Byliœmy w Wenecji oraz San
Mar ino, podszkoliliœmy
znajomoœæ jêzyków obcych
i co najwa¿niejsze, sprawdziliœmy nasze umiejêtnoœci zawodowe.

TO NIE KONIEC
Po zakoñczeniu praktyki
uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzaj¹ce udzia³ w
zagranicznych praktykach
oraz otrzymaj¹ równie¿ Certyfikat Europass-Mobilnoœæ,
dokument potwierdzaj¹cy
nabycie wiedzy i doœwiadczenia zawodowego, uznawany we wszystkich krajach
europejskich.
Jak zapewnia Ma³gorzata
Tomczyk szko³a w Tarnobrzegu przygotowuje siê do kolejnego ciekawego projektu
unijnego. W ramach inicjatywy „Europejskie praktyki zawodowe drog¹ do sukcesu”
Erasmus+ na szkolenia zawodowe bêd¹ mogli wyje¿d¿aæ
uczniowie z technikum gastronomii, fryzjerstwa, informatyki oraz handlu i turystyki. Projekt bêdzie realizowany
w 2016 roku, a na praktyki wyjedzie 68 uczniów.
Grzegorz LIPIEC
lipiec@echodnia.eu

nCzêœæ uczniów mia³a praktyki nPodczas praktyk przysz³e fryzjerw hotelowej restauracji.

ki z Tarnobrzega mog³y wykonywaæ miêdzy innymi takie fryzury.

Zdjêcia archiwum ZSP nr 1

go…

W³oskie praktyki naszych uczniów

