
 

W tych dniach, świętujemy odzyskanie przez Polskę niepodległości. To bez wątpienia najważniejsze święto 
państwowe w Polsce obchodzone również przez Polonię na całym świecie. Dziś, właśnie z tej okazji 
przedstawiamy Wam 3 studentów i 1 studentkę, posiadających obywatelstwo polskie, którzy niemal całe 
swoje życie spędzili za granicą. Teraz powrócili do Polski i studiują w Akademii Morskiej w Szczecinie – 
prawdopodobnie najlepszej uczelni morskiej na świecie! 
Eryk Stochmal – ostatnie 15 lat spędził w Szkocji. Ukończył szkołę średnią Jedburgh Grammar Campus (Szkocja). 
Interesuje się psychologią. 
„Jest wiele powodów, dla których przeprowadziłem się do Polski np. piękne krajobrazy, bogactwo różnych 
osobowości. Ale to, co przekonało mnie do wybrania Polski, a nie całej Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi właśnie o studia, 
to możliwość spotkania i poznania ludzi z wielu kultur w jednym miejscu. Dlatego wybrałem Nawigację prowadzoną w 
języku angielskim, aby mieć możliwość doskonalenia zarówno języka polskiego jak i angielskiego. Jednocześnie 
mogę nawiązywać nowe przyjaźnie i poznawać osoby z innych kultur, z którymi nigdy wcześniej nie miałem kontaktu. 
Ta możliwość może wydawać się czymś nieistotnym w porównaniu ze wszystkimi innymi wspaniałymi możliwościami, 
jakie oferuje AMS, ale dla mnie jest ważna. To dlatego, że psychologia jest moją pasją, a poznawanie nowych ludzi 
jest dla mnie fascynujące. A czy jest lepsze miejsce do tego niż renomowana szkoła morska?” 
 
Andrzej Jackson Dąbrowski – pochodzi z Nigerii gdzie się urodził, do niedawna mieszkał i uczył się. Jego mama 
jest Nigeryjką a tata Polakiem (ma podwójne obywatelstwo). Ukończył Kolegium Kingsville w Abudży. Urodzony 
sportowiec. 
 
„Dorastanie w Nigerii jest pełne przygód i zabawy. Moja dotychczasowa edukacja, zarówno podstawowa jak i ta na 
poziomie średnim odbywała się w Nigerii. Studiowanie w Polsce to jedna z tych  rzeczy, której nie mogłem się 
doczekać, ponieważ zawsze tęskniłem, aby odnaleźć moją drugą tożsamość – mój drugi dom. Dlaczego nawigacja? 
Szczerze mówiąc wybrałem ten kierunek z chęci zrobienia czegoś innego niż przeciętny człowiek. Cieszę się, że 
studiuję właśnie tutaj w Akademii Morskiej w Szczecinie, która daje mi nie tylko możliwość robienia w przyszłości 
czegoś niezwykłego, ale także pewność, że będę w tym najlepszy. Gdybym mógł wybrać dowolne miejsce na świecie, 
w którym mógłbym być, z pewnością wybrałbym Akademię Morska w Szczecinie, która jest teraz moim domem!” 
 
Carolina Jurczuk – posiada obywatelstwo polskie i kanadyjskie. Wychowała się w Kanadzie. Ukończyła szkołę 
ogólnokształcącą École Secondaire Jules-Verne w Vancouver. 
 
„Urodziłam się i wychowałam w Vancouver, w Kanadzie. Szkołę podstawową i średnią skończyłam w języku 
francuskim. W domu rozmawiałam po polsku z babcią i w soboty chodziłam do szkoły polskiej. Każde wakacje 
przyjeżdżaliśmy do Szczecina, ponieważ moja mama jest ze Szczecina a tata z Gorzowa (poznali się w Vancouver). 
Pomyślałam, żeby studiować w Polsce, ale nie byłam pewna co dokładnie chciałabym studiować. Od dzieciństwa 
lubiłam gry komputerowe i sama uczyłam się trochę prostego programowania. Interesowało mnie również co siedzi w 
środku i chętnie rozkręcałam stare komputery, żeby wymieniać komponenty. Znajomy poradził mi Akademię Morską 
jako dobrą uczelnię, a mnie zaintrygowała Mechatronika. Podoba mi się atmosfera na wydziale i poczucie humoru 
studentów Akademii Morskiej. :)” 
 
Antoni Keszka – urodził się w Szczecinie, ale cale życie mieszkał w Niemczech. Ukończył Technisches Gymnasium 
na kierunku elektrotechniki na Berufskolleg des Kreises Kleve w Geldern (Nadrenia Północna-Westfalia). Z 
zamiłowania żeglarz. 
 
„Jeszcze przed wyborem profilu klasy maturalnej zastanawiałem się nad ekonomią lub elektrotechniką i budową 
maszyn, ale ostatecznie zdecydowałem się na elektrotechnikę. Jednak po maturze nadal chciałem studiować 



ekonomię w Utrechcie w Holandii, ale nie byłem pewien czy to dla mnie dobry wybór. Wolałem coś konkretniejszego. 
Wydawało mi się, że rozszerzona matura z elektrotechniki jest lepszym fundamentem dla studiów technicznych. Po 
zdanej maturze z ciekawości sprawdziłem w internecie jaki kierunek można studiować w języku angielskim w moim 
rodzinnym mieście. W tym miejscu muszę powiedzieć, że od dziecka często żeglowałem z rodzicami i kocham morze. 
No i okazało się, że w Szczecinie mogę studiować nawigację w języku angielskim. Zatem wybór był prosty – 
zdecydowałem się na Akademię Morską w Szczecinie, a obecnie jestem już na III roku studiów.” 
 

 
 
These days, we are celebrating regaining independence by Poland. It is undoubtedly the most important 
public holiday in Poland, celebrated also by the Polish community around the world. Today, on this occasion, 
we present to you 4 students with Polish citizenship who have spent almost all of their lives abroad. Now they 
have returned to Poland and are studying at Maritime University of Szczecin – Probably the best maritime 
university in the world! 
 
Eryk Stochmal – he lived over 15 years in Scotland. Graduated from Jedburgh Grammar Campus. A passionate 
psychologist. 
“There are many reasons why I moved to study in Poland, from the beautiful scenery, to the abundance of interesting 
personalities. But the thing that made me choose Poland over the entire UK when it came to studying, is the 
opportunity of meeting and getting to know people from many cultures under one roof. This is why I chose "Navigation 
in English", so that it allows me to both improve my polish and English skills, while still creating new friendships and 
learning cultures I've never met in my life before. This social interaction may seem small in comparison to all the other 
great possibilities AMS can offer, but for me its huge. This is because psychology is my passion, and meeting new 
people for me is fascinating. And what better place to do so than a world renowned maritime school.” 
Andrzej Jackson Dąbrowski – born and grew up in Nigeria, where he lived and studied until recently. His mother is 
Nigerian and father is Polish (he has dual citizenship). Graduated from Kingsville College in Abuja. He loves sport. 
“Growing up in Nigeria is adventurous and filled with fun. My education so far, both primary and secondary, was in 
Nigeria. Studying in Poland is one of those things I was looking forward to because I have always longed to find my 
second identity - my second home. Why navigation? Honestly, I chose this programme because I wanted to do 
something different than an average person. I am glad that I am studying here at the Maritime University of Szczecin 
as it gives me not only the opportunity to do something pretty unusual in the future, but also the certainty that I will be 
the best at it. If I could choose any place in the world to be, I would definitely choose the Maritime University of 
Szczecin, which where my home now is!" 
 
Carolina Jurczuk – she has Polish and Canadian citizenship. She grew up in Canada and graduated from Jules-
Verne Secondary School in Vancouver.  
 
“I was born and raised in Vancouver, Canada. I finished primary and secondary school in French. At home, I spoke 
Polish with my grandmother and I'd go to a Polish language school during Saturdays. We would travel to Szczecin 
every summer, because my mother comes from Szczecin and my father from Gorzów (they met in Vancouver). I 
thought about studying in Poland, but I wasn't exactly sure what subject interested me. Ever since I was little, I liked 
video games and learned a bit of simple programming myself. I was also curious about what was inside a computer so 
I disassembled one and replaced it's components. An acquaintance of mine had recommended the Maritime 
University of Szczecin to me, and I was intrigued by Mechatronics. I like the atmosphere at the faculty and the sense 
of humor of the students. :)" 
Antoni Keszka - born in Szczecin, but lived in Germany all his life. He graduated from the Technisches Gymnasium in 
the field of electrical engineering at the Berufskolleg des Kreises Kleve in Geldern (North Rhine-Westphalia). A 



passionate sailor. 
 
“Choosing a graduation class profile in my secondary school, I was thinking about either economics or electrical 
engineering and machine construction, but eventually I chose electrical engineering. However, after graduation, I still 
wanted to study economics in Utrecht, the Netherlands, but I wasn't sure if it was a good choice for me. I preferred 
something more tangible. It seemed to me that the A-level exam in electrical engineering passed at a higher level 
would rather be a better foundation for technical studies. After graduating from high school, just out of curiosity, I 
checked on the Internet what study programmes were available in English in my hometown. I must say that since my 
childhood I have been sailing with my parents and I love the sea. And it turned out that in Szczecin I can study 
navigation in English. So the choice was simple - I decided to go to the Maritime University of Szczecin, and now I'm 
already in the third year of my studies."


