
Byli w7agruebiu. Teraz pojadą do Lizbony.
WSPÓIPRAą U.qniowie inaucycie|ez Kosza|ina wspó|nii z pizedstawicie|ami 24 szkól zawodowych z całejEumpy budują pociąg.5 maro wybieĘąsię
do Lizbony na kolejne spotkanie.

Iak juz informowaliśmy,
Centrum Kształcenia Usta.
wicznego im. Stanisława Sta-
szica w Koszalinie bierze
udział w europejskim pro-
gramie C,omenius,, PocĘ do
Europy- powtÓmyzaładunek
,,. W projekcie uczestniczą
szkoĘ zawodowe z 23 paóstrn,l
europejskich. Zadaniem
uczestnikÓw jest zbudowarrie
pociągu składającego się z lo-
komotywy i wagonÓw wyko -
nanvch na obrabiarkach ste-
rowanych numerycznie,
wedhrgwspÓ|nie w}pftrcowa-
nych projektÓw i technologii
rvykonania.

- Na pierwsa,.rn spotkanią
krÓre odĘo się wZagzebiu,
dopracowaliśmy 

. szr-..?egÓĘ
aotycząCe orgirruzac]l pro.
j ektu - relacjonuje Marek Ma-
giera, koordlmator projektu w
CKt.]. - Uzgodniliśmy też
wspÓ|ne motto dla budowa-
nych wagonÓw. Brzmi ono:

',Co aobiliśmy, Ę połącryĆ

Uczniowie i nauczvciele z
rÓżnych krajÓw podżietą się
przem$leniami dotyczącyrni
koncepcji budovvywagonÓw i
wspÓlnie..przyjmą ktÓrąś z
propozycJl.

_ opracowaliśmy projekw
konstrukcji podwozia wa-
gonÓw i propozycję nad-
wozią ktÓre wi@e się z rrsta-
lonym mottem - dodaje
MarekMagiera. - Myślimy o
wyeksponowarriu ktÓregoś z
polskich konstruktorÓw mo -
stÓw profesora Stefana BryĘ
lwgrcF plerwszego ma
s\Mecle mostu spawanego
Rudolfa. Modrzejewskiego,
głÓwnego inżyniera mostu
Franklina w San Francisco,
czy Lvł rry kolei trarrsandyj-
skiej Emesta Malinowskiego.
Na spotkaniu w Portugalii
będziemy mie]i mozliwość
skonfrontowania naszych po-
mysłÓw z propozycjami ko-
legÓw z innych Waj w. Za.
czniemy tam także

projektowanie lokomotyw,
ktÓre pociągną nasze Wagony'

Iak twierdz4 uczesmirywy-
jazdu, harmonogram spo-
tkania jest bardzo napięty'
jednak poza pracą nad pro-
jektem jest plzewidziany czas
na zvviedzanie Lizbony, po-
manie pornrgalski& firm, czy
na rozlnowv o kształceniu
mlodzieĘ w europejskich
szkołach.

(nu)

Pzed wyjazdem do lizbony w (entrum lbztakenia Ustawianego truają ostatnie przygotowania. Nad pla.
omi aurva sdto|nykoodynatorploiektu lfurek Magiera (pielwszyz prawej) foŁ11u

ludzi''.Wcaerechgrupachro- miećujednoliconepodwozia znan},'rn wynalazkiem cha-
boczych omÓwiliśmy zalces oraz vrrspolny syśtem ich rakteiystycźnym dla danego
prac,przydzielitiśmyvrntępne łączenia' NadwoziamająĘĆ panstwa.
zadania Pociągdo Errropyru- rÓane i charakteryzować lcai, Naiblizsze spotkanie w ra-
szył. z ktÓrego pochodzi szkoła, a mach proga.mu odbędzie w

Wagony-budowane przez ich korrstrukcja i wygląd po- Lizbonie. -Rozpocznie się 5
poszczegÓlne szkoĘ będą wilrny być zuliązane Ze marcaipotrwadollmarca.

O projekclc

l Międzynarodowym koordyna-
torem projektu jest szkoła zawo-
dowaz Bad Kreuznach w Niem-
czech. Szkoły uczestniczące w
plojekcie mają moŹ|iwość dosko-
na|enia programÓw imetod na-
uczania, Wymiany doświadaeri,
nawiązania pnyjaźni. Powstaje
internetowa platforma komuni-
kacji i wielojęzyany słownik
techniczny.


