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VITALIS

Praktyki na warsztatach firmy Vitalis minęły 
nam bardzo szybko i w miłej atmosferze. 
Podczas pracy tam składaliśmy w parach 
drukarki 3D. Po kilku dniach pracy wszyscy 
osiągnęli efekt finalny, jakim było 
uruchomienie maszyny. Drugi tydzień minął 
nam na nauce programowania oraz regulacji 
parametrów, oraz obsłudze naszych maszyn. 







NUSSBAUM
Kolejne dwa tygodnie naszej niemieckiej 
przygody spędziliśmy pracując w dużej fabryce 
Nussbaum zajmującej się systemami 
parkingowymi. Zakład ten mieści się nieco dalej 
od Schkeuditz w miejscowości Markranstädt, a w 
związku z brakiem bezpośredniego połączenia 
jak np. z Lipskiem codziennie transport 
zapewniali nam pracownicy ośrodka w którym 
mieszkaliśmy.  Przez pierwszy tydzień cały zapał 
poświęcaliśmy demontażowi potężnej maszyny 
do obróbki metalu, co także dużo nam dało 
ponieważ byliśmy w stanie sami poznać tajniki 
budowy zaawansowanej maszyny CNC.  Drugi 
tydzień podzieleni na dwa zespoły pracowaliśmy 
m.in. na działach montażu, magazynie, oraz 
wykonywaliśmy obróbkę ręczną metali.





Czego nauczyliśmy się i co doskonaliliśmy 
podczas czterotygodniowych staży ?

• Rozróżniania obrabiarek skrawających;

• Doboru narzędzi i przyrządów pomiarowych, uwzględniając dokładność obróbki 
obrabianych przedmiotów;

• Doboru materiałów do wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

• Doboru narzędzi do wykonywania obróbki ręcznej; 

• Prac z zakresu obróbki ręcznej; 

• Posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń w j. obcym;

• Posługiwania się narzędziami i przyrządami pomiarowymi;

• Operacji obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną; 

• Planowania czynności związane z demontażem maszyn i urządzeń



Poza pracą.. 
Poniedziałek i wtorek w pierwszym tygodniu naszego pobytu poświęciliśmy na 
zwiedzanie najbliższego nam wielkiego miasta – Lipska. Naszą wycieczkę zaczęliśmy od 
dworca kolejowego ( największy w Europie dworzec czołowy ), który także połączony 
jest z galerią handlową. W dalszej części zwiedziliśmy m.in. najstarsze Lipskie kościoły, 
pasaże handlowe a także mogliśmy obejrzeć panoramę Lipska na żywo. Dla fanów 
motoryzacji bez wątpienia niesamowitym przeżyciem była wycieczka do lipskiej fabryki 
BMW, w której produkowane są m. in. BMW serii 1. 





Dwa weekendy naszego pobytu spędziliśmy 
w innych regionach Niemiec. Pierwszy 
weekend był to czas na zwiedzanie stolicy –
Berlina. W tym potężnym mieście 
zobaczyliśmy przede wszystkim 
najważniejsze miejsca takie jak Reichstag, 
brama Brandenburska, czy pozostałości 
muru berlińskiego. Innymi atrakcjami były 
między innymi wizyty w muzeum techniki 
czy też na wyspie muzeów. 

Poza pracą.. 







Poza pracą…
Podczas ostatniej soboty w 
Niemczech zwiedziliśmy kolejne 
interesujące miasto jakim było 
Drezno. Po na pewno dla 
każdego długiej podróży 
pociągiem dotarliśmy do celu. 
Nasz przewodnik (Polak!) 
pokazał nam najważniejsze i 
najpiękniejsze miejsca w 
mieście, w tym także kilka 
polskich akcentów. 
Odwiedziliśmy również szklaną 
manufakturę Volkswagena.





Dodatkowo poza godzinami pracy każdy 
z nas spędzał czas na różne sposoby 
takie jak: wyjazdy do Lipska, wspólne 
kręgle, spacery po Schkeuditz, a 
każdego wieczoru gromadziliśmy się w 
klubie młodzieżowym na obowiązkowy 
bilard i tańce, przy okazji integrując się z 
uczestnikami z innych regionów Polski.
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