
Wizyta po latach 
 

Kiedy student z Costa Rica Carlos Rojas Acevedo kończył studia na 
Wydziale Rybactwa Morskiego w 1987, wraz z m.in. Krzysztofem 
Cywińskim, Markiem Demidowiczem, Maciejem Głowackim, Dariuszem 
Rutkowskim, Nikolaosem Valirakisem, Sławkiem Wernikowskim czy 
Camargo R. Tunionem – nie przypuszczał, że w 5 lat później z sukcesem 
obroni doktorat na Wydziale, który napisał pod kierunkiem prof. dr hab. 
Andrzeja Kompowskiego. Przez krótki okres po obronie pracował w 
firmie polsko – niemieckiej w Szczecinie zajmującej się jakością ryb, ale 
ostatecznie z polską Żoną zadecydowali, że z kilkuletnim synkiem wyjadą 
do Costa Rica. Tam doktor C. Rojas zajął się pracą konsultanta 
środowiskowego wielu prywatnych i państwowych projektów badawczych 
związanych ze środowiskiem wodnym, oraz współpracował z 
komercyjnymi przedsiębiorstwami rybackimi. W jego rodzinnym kraju 
urodził mu się drugi syn.  

 

Odpływają we wspomnieniach w lata 80` ub. wieku – absolwent Wydziału 
Rybactwa Morskiego Pan dr inż. Carlos ROJAS Acevedo i prof.zw. dr hab. Juliusz C. 
Chojnacki 
 
 



Teraz po latach odwiedził Polskę i swój Wydział. Nie łatwo było Mu 
poznać pięknie odnowiony wewnątrz i na zewnątrz budynek, o czym 
wyrażał się z uznaniem, mówiąc z uznaniem o funkcjonalności i estetyce, 
choć przecież architektura od tamtego czasu, kiedy tu studiował, nie 
zmieniła się zbytnio. Przy herbacie, smacznych ciastkach z piekarni 
szczecińskiej, i przy zapalonych świecach, długo snuliśmy wspomnienia o 
ludziach Wydziału. Mówiliśmy ciepło o prof. prof. Winnickim, 
Kompowskim, Trzebiatowskim, Świniarskim, Chełkowskim, 
Załachowskim, Kołakowskim, doc. dr Z. Pędzińskim i doc. dr M. 
Domagale, a także o znacznie młodszym prof. dr hab. K. Formickim. 
Dużo zabawnych historyjek wzbudziło wspomnienie Pana doc. dr 
Kazimierza Milera, przy czym podkreślaliśmy respekt i szacunek dla Jego 
dużej wiedzy matematycznej, chemicznej i krotochwilnemu podejściu do 
życia, które potrafił okraszać błyskotliwymi anegdotami. Dr inż. Carlos 
Rojas z podziwem wspominał szczególną życzliwość i otwartość Pana 
Docenta do każdego – pracownika i studenta. Osobny pakiet sympatii i 
wiele dobrych wspomnień dostarczył ówczesny, świetny i pracujący z 
nadzwyczajnym poświęceniem, opiekun studentów zagranicznych w 
Uczelni – kol. dr inż. Jan Wojciechowski. To właśnie dzięki pracy 
opiekuna wielu studentów zagranicznych ukończyło studia. Jak mówił 
Gość to z większością kolegów spoza Polski, którzy kończyli nasz Wydział, 
pod koniec lat osiemdziesiątych ub. wieku, utrzymuje kontakty 
zawodowe i towarzyskie, na co dzień, czy to telefoniczne czy przez 
internet. Ot choćby z naszą absolwentką mgr inż. Teresą Sidoryk, która 
wyszła za mąż za kolegę z Panamy.  
 

 
Gościom z Costa Rica bardzo podobało się na Wydziale – chwalili funkcjonalność i zakres 
remontu, po którym trudno poznać dawny budynek 1000 latki przy ul. Kazimierza 
Królewicza 4. 

 



Rozmawialiśmy również o problemach bałtyckiego rybołówstwa (zasoby, 
stan środowiska) i rybaków, co jako żywo przypomina problemy jakości 
środowiska morskiego i opłakany stan rybactwa w Costa Rica, a zwłaszcza 
problem zanikającego rybołówstwa krewetkowego. Podobnie jak w Polsce 
specyficznym zagadnieniem są wyrzucane za burtę ryby i skorupiaki z 
przyłowu, niszczenie środowiska włokami dennymi a także presja 
korporacji międzynarodowych na pozyskiwanie surowca z morza przez 
miejscowych rybaków. Oczywiście ta rabunkowa polityka eksploatacji 
morza, dzieje się kosztem środowiska wód szelfu morskiego państwa 
Costa Rica.   
Poinformowałem dr inż. C. Rojasa o aktualnej pozycji Wydziału w 
strukturach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, o 
naborach, a także za zgodą Pani Dziekan, oprowadziłem Gości po Uczelni 
pokazując okazy przyrodnicze pięknie wyeksponowane w gablotach na 
korytarzach, wystawę o wielorybnictwie Antarktycznym, fotogramy fauny 
i ekspozycję oraz tablice wypraw Antarktycznych, jakie odbyli pracownicy 
Wydziału. Szczególnie podobała się Gościowi nowa sala posiedzeń Rady 
Wydziału i zupełnie nowa Aula im. Prof. Aleksandra Winnickiego. 
Obdarowany „Albumem 65 lecia Wydziału” ze specjalną dedykacją oraz 
drobnymi upominkami, jakie przekazałem w imieniu Pani Dziekan Prof. 
dr hab. Agnieszki Tórz, nasz absolwent magister rybactwa i doktor 
rybactwa żegnał się dziękując za spotkanie po latach i żałując, że jeszcze 
raz nie może studiować w tak komfortowych warunkach na naszym 
Wydziale. 
 
Prof.zw.dr hab. Juliusz C. Chojnacki 


