














MODENA - Autofficina Brunello Aquilini





Opis dojazdu na miejsce praktyk

Na miejsce praktyk dojeżdżaliśmy autobusem. 

Komunikacja miejska jest bardzo dobrze 

zorganizowana, choć spotkaliśmy się ze 

strajkiem kierowców autobusów, co utrudniło 

nam dojazd.



Opis dojazdu na miejsce praktyk do Modeny.

Aby dojechać do Modeny, musiałem dojść na dworzec 

kolejowy. Stamtąd musiałem udać się w 20 minutową 

podróż pociągiem do Modeny. W Modenie było już z górki 

zostało poczekać na Autobus linii 11 lub 13 i dojechać 10 

minutową trasa pod sam warsztat.

Podróż do Modeny była dobrze zorganizowana oraz nie 

była bardzo długa choć niekiedy nie było wspaniale, 

częste opóźnienia pociągów, brak miejsca w nich, oraz 

strajki kierowców autobusów.



Współpraca z opiekunami stażu

Praca u boku Tych ludzi była wspaniałym 

przeżyciem. Bardzo chętnie dzielili się swoim 

doświadczeniem ze mną i starali się 

tłumaczyć mi różne rzeczy na różne 

sposoby. 

Najlepiej pracowało mi się z Mohamedem 

który dość płynnie posługiwał się wieloma 

językami. Wszyscy pracownicy warsztatu to 

bardzo otwarci ludzie, którzy umieją 

zachować humor w pracy. Właściciel 

warsztatu był tak miły, że zaprosił mnie na 

obiad.

Mohamed



AUTOFFICINA 

GOMMISTA

Współpraca z mechanikiem przebiegła bez 

najmniejszych problemów. Najlepiej 

pracowało mi się z Danielem, z którym 

rozmawiałem w języku angielskim. 

W trakcie stażu nauczył mnie innego 

spostrzegania na problem, innych technik 

napraw oraz metody organoleptycznego 

wyszukiwania uszkodzonych podzespołów. 

Przyjazna atmosfera, która panowała na 

warsztacie sprzyjała sprawnej pracy i dobrej 

organizacji. 



Autofficina Brunello Aquilini

Współpraca z mechanikami na początku była ciężka, 

jednak z biegiem czasu było już lepiej i łatwiej. Z 

mechanikami było się ciężko dogadać, ponieważ żaden 

nie mówił w języku angielskim, ale dzisiejsza technologia 

nam pomogła się jakoś dogadać.

W trakcie praktyki zobaczyłem jak wygląda praca we Włoszech,

oraz nauczyłem się kilku nowych rzeczy. Najlepiej mi się pracowało 

z Ahmedem, który był bardzo wesołym i życzliwym człowiekiem,

pokazał mi kilka przydatnych rzeczy w mechanice, które się bardzo 

mi przydadzą w dalszej pracy mechanika.



Wrażenia z pobytu we Włoszech

Jedna z najlepiej zapamiętanych 

wspomnieniach można wymienić miejsce 

zakwaterowania, ponieważ okolica naszego 

zamieszkania była naprawdę wspaniała. Było 

tam wiele parków, placów i kawiarni, w 

których można było przyjemnie spędzić czas 

wolny. Zabudowania, które mogliśmy spotkać 

w mieście tworzyły wrażenie chodzenia po 

labiryncie, co miało swój urok. Sklepy, w 

których mogliśmy kupić jakieś jedzenie były 

niedaleko. Nie przeszkadzało to nam jednak, 

żeby dołożyć do wyjścia do sklepu mały 

spacer po okolicy. 



Trzeba również wspomnieć o bardzo dobrze 

zorganizowanych wycieczkach, podczas 

których zwiedziliśmy Mediolan i Wenecję. 

Podczas wycieczki do Mediolanu 

zwiedziliśmy Katedrę Narodzin św. Marii, 

Teatr La Scala, zamek Sforzów i park 

Sempione.

W Wenecji zwiedziliśmy most zakochanych i 

Plac św.Marka. Na obu z tych wycieczek 

świetnie się bawiliśmy i dowiedzieliśmy się 

ciekawostek o kulturze włoskiej i o historii 

tego państwa. Czas spędzony na tym 

Erasmusie zapamiętamy na całe życie.

















Chcielibyśmy też bardzo podziękować za to, 

że obdarzyliście nas zaufaniem i mogliśmy 

bez żadnych przeszkód wyjść na miasto czy 

do sklepu. Ale najbardziej dziękujemy za to, 

że wzięliście nas na ten wyjazd i mamy 

nadzieję, że będziemy mogli przeżyć razem 

kolejne wspaniałe chwile na następnym 

wyjeździe.    

DZIĘKUJEMY !!!


