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Akademia Marynarki Wojennej im. 
Bohaterów Westerplatte

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (AMW) este o
institutie de invatamant superior infiintata in 1922. Aici se formeaza ofiteri de
marina pentru tari din Europa, Africa de Nord si Asia de Vest. Academia este
impartita in mai multe specializari: Navigatie, Mecanica, Informatica,
Cybersecurity si Mekatronics.
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Programul

O zi in AMW se desfasoara in felul urmator:

• Desteptarea la 0530;

• Masa de dimineata incepand cu ora 0630;

• Adunarea pentru arborare la 0745 si aroborarea drapelelor 
nationale la ora 0800;

• Cursurile sunt de la ora 0800 si dureaza 45 minute  cu pauza 
de 5 sau 10 minute.

• Masa de pranz este de la ora 1320;

• Masa de seara este de la ora 1800.
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Începutul Mobilității
Odata ajunsi in Polonia, am fost luati de la

aeroport de catre coordonatoarea noastra, Monika
Wysocka, si de un student de anul 3 responsabil de
noi pe timpul mobilitatii. Dupa o scurta calatorie cu
microbuzul pana la academie am ajuns in locul
unde urma sa fim cazati pentru urmatoarele 4 luni.

Conditiile sunt foarte bune, camerele
curate si echipate complet pentru tot ce ai nevoie.
Spatiile de cazare sunt de doua persoane: pat
supraetajat, doua birouri, dulapuri si chiuveta in
camera. Toaletele si dusurile sunt in afara camerei
la comun cu restul etajului.
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Integrarea Socială
Inca de la inceput cadetii din AMW au fost entuziasmati sa ne cunoasca. Ne-am adaptat

repede modului lor de viata. Cadetii au organizat iesiri pentru a ne arata imprejurimile si de a ne
cunoaste mai bine pe noi ca persoane si stilul nostru de viata.

In prima parte a mobilitatii coordonatorii nostrii de aici ne-au organizat excursii in scop
cultural la diferite muzee din Gdansk si Gdynia. De asemenea, s-a organizat o iesire oficiala cu
reprezentantii biroului Erasmus+ din AMW si cu studentii implicati in acest program.
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Gdansk
Gdansk este un oras cu o importanta istorica deoarece aici a 

inceput cel de al doilea razboi mondial.

Este un oras cu arhitectura de tip gotic cu influente din 
Germania si Olanda, multi comparand Gdansk cu Amsterdam.
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Cracovia
Cracovia este al doilea oraș ca mărime și unul dintre cele mai vechi din Polonia.

Situat pe Vistula în regiunea istorică Polonia Mică, orașul datează din secolul al VII-lea.
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Auschwitz
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Auschwitz Birkenau a fost cel mai mare lagar de
concentrare din timpul Holocaustului. La prima
vedere peisajul iti taie respiratia iar pe masura ce afli
povestea realizezi adevarata importanta istorica.



Varșovia
Varsovia este capitala Poloniei inca din 1596. Varșovia este

notabilă printre capitalele din Europa nu pentru mărimea sa, vârsta
sa, sau frumusețea sa, ci pentru indestructibilitatea sa. Este un
phoenix care a renăscut de mai multe ori din cenușa războiului.
Suferind daune mari în timpul ocupărilor multiple de a lungul istoriei.
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Lublin 
Lublin este cel mai mare oraș din Polonia de est și capitala

voievodatului Lublin. Cu o populație de 354.967 de locuitori, este al
nouălea oraș ca mărime al Poloniei.
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1 Decembrie 2021
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Alimentație

În ceea ce privește alimentația pe parcursul mobilității, am servit în cele mai multe cazuri
mesele zilnice la cantina academiei. Meniul este unul bogat și suficient pentru a sătura pe oricine.
Majoritatea preparatelor au fost delicioase și personalul foarte amabil. De asemenea cantina a
fost și un mediu de socializare deoarece serveam de fiecare dată masa împreună cu studenții
polonezi, încercând mereu să ne amestecăm printre ei pentru a interacționa.
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Activități Sportive
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Vă mulțumim pentru atenție!
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