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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Do tarasów widokowych na Wałach Chrobrego –
najbardziej reprezentacyjnego miejsca Szczecina –
dowiezie nas tramwaj nr 6 i linia autobusowa nr 70.
Jeśli korzystamy z linii tramwajowej powinniśmy
wysiąść na przystanku „Wały Chrobrego” - jesteśmy
u podnóży górujących nad Odrą tarasów. Musimy
przejść przez ulicę Jana z Kolna i wejść na górę.
Jeśli wybraliśmy autobus musimy wysiąść na
przystanku „Teatr Współczesny”, albo „Urząd
Wojewódzki” - jesteśmy na tarasach. Budynek
Akademii Morskiej jest pierwszym z lewej strony.
Pierwszy budynek z lewej to w rzeczywistości dwie
budowle połączone w jedną. Pierwsza część
dzisiejszej Akademii Morskiej została wzniesiona w
latach 1902 -1905 zgodnie z myślą projektową Emila
Drewsa. Obiekt o tynkowanej elewacji zdobiony jest
na na szczycie wazami. Budynek został
zaprojektowany jako siedziba Krajowego Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Budynek ma cztery
skrzydła, pośród których utworzono dziedziniec.
Cześć pomieszczeń była przeznaczona na biura i
służbowe mieszkania. Do obecnych czasów w
stanie oryginalnym przetrwała reprezentacyjna
klatka schodowa.
Druga część budynku została zaprojektowana w
1912 roku przez K. Hinckeldeyna. Jego budowa
trwała do 1921 roku. Obiekt z czerwonej cegły
posiada na elewacji wiele ciekawych rzeźb z
piaskowca. Budynek został wzniesiony jako siedziba
Naczelnej Dyrekcji Ceł. Oba budynku zostały
wzniesione w stylu północnoniemieckiego
renesansu, a swą bryłą miały nawiązywać do
mieszczącego się po drugiej stronie tarasów
budynku rejencji szczecińskiej.
Od 1968 roku w budynkach działa Akademia
Morska. Na jego tyłach umieszczona jest rzeźba
przedstawiająca popiersie rybaka - jeżeli
podjedziemy do ogrodzenia akademii od ulicy
Jarowita powinniśmy ujrzeć popiersie. Rzeźba
jeszcze w latach 60. XX wieku znajdowała się w
głównym hallu uczelni. Budynek Akademii Morskiej
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został wpisany na wojewódzką listę zabytków w
grudniu 1996 roku.
Uczelnia
Akademia Morska w Szczecinie jest państwową
uczelnią techniczną. Kontynuuje ona tradycje
edukacji morskiej, istniejących od 1947 r. szkół
morskich w Szczecinie. Uczelnia szkoli kadry
oficerskie: nawigatorów i mechaników,
odpowiadających wymaganiom współczesnej floty
transportowej i rybackiej oraz eksploatacyjne służby
armatorskie i portowe floty morskiej i śródlądowej.
Akademia kształci na trzech wydziałach
(Nawigacyjnym, Mechanicznym i InżynieryjnoEkonomicznym Transportu) na studiach
inżynierskich, magisterskich i doktoranckich w
języku polskim, jak i angielskim. W gospodarce
morskiej jest renomowaną jednostką naukową,
zwłaszcza w zakresie inżynierii ruchu morskiego.
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