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Dr Rodkiewicz wraz z Grzegorzem Rudolfem nie mieli zbyt wielu trudności ze 
skompletowaniem chętnych, którzy pomogliby w założeniu i prowadzeniu 
działalności  Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation.  17 września 
1999 odbyło się zebranie inauguracyjne, na którym byli obecni zaloyzciele 
fundacji: 
Beata Goncerz-Pietraszko          
Anna Kozarska                          
Artur Kruszelnicki                    
Dr Czesław M. Rodkiewicz       
Grzegorz Rudolf                       
Dr Wojciech Kalita uczestniczył w zebraniu in absentia, jako że mieszka na 
stałe w Polsce. 
 
Upłynął rok, powiększył się nieznacznie skład zarządu fundacji, poprzez  
dojście nowych członków: 
Dr Leszek Sudak                       
Janusz Wójcik.                          
 
Nie sposób tutaj wymienić zasług poszczególnych osób, ale też nie można 
przemilczeć wkładu pracy jaki włożony został w tą wspaniałą inicjatywę.  
Prezes fundacji Grzegorz Rudolf popisał się doskonałymi zdolnościami 
organizatorskimi.  Hanka Kozarska prowadziła dokumentację naszych zebrań, 
oraz okazała wspaniałą gościnność, jako że większość zebrań fundacji 
odbywało się jak do tej pory w jej domu.  Kolejni skarbnicy Artur Kruszelnicki 
i Leszek Sudak zapewnili aby finanse fundacji były zawsze w zgodzie z 
prawem i sumieniem.  Beata Goncerz-Pietraszko i Janusz Wójcik mieli swój 
wkład w edycji czy tworzeniu potrzebnych dokumentów.  Nie może pozostać 
pominięta osoba dr Wojciecha Kality (Warszawa), którego wiedza w sprawach 
dotyczących przebiegu doktoratu w Polsce była bardzo pomocna.  Do tej grupy 
należy także dodać: 
• Prof. dr R. Fiedorow, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 
• Prof. dr K. Gołoś, Politechnika Warszawska, Warszawa 
• Dr W. Roszak, Krokbackgaten, Malmo, Sweden 
• Prof. dr S. Uziak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
• Prof. dr E. Walicki, Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra 
• Prof. dr S. Zając MD, Warszawa 
• Dr J. Centkowski, Gdańsk-Osowa. 
Osoby te były naszymi kontaktami  w Polsce i za granicą, a ich pomoc była 
bardzo istotna.  Był to więc okres wytężonej pracy, eksperymentowania, oraz 
nauki, ale to nie zmienia faktu, iż Zarząd Fundacji już patrzy w następny rok – 
Konkurs 2001 jest tuż, tuż - wiec do pracy! 

Jedynym celem Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation w 
roku 2000 było przeprowadzenie procesu przyznania dwóch 
pierwszych stypendiów.  
 
Wszyscy niecierpliwie czekaliśmy na pierwsze podania.  Niedługo 
oczekiwanie zostało nagrodzone i zaczęły przychodzić pierwsze 
aplikacje.  Spośród 14 podań, które otrzymaliśmy na Konkurs 2000 
członkowie Zarządu Fundacji wybrali dwóch laureatów.  Są to: 
 
• Stanisław Jan Kowalik (tytuł pracy: Modelowanie warunkow 

współdziałania mechanicznego implant ortopedyczny – tkanki 
kostne) 

• Agnieszka Katarzyna Ułatowska-Jarża (tytuł pracy: 
Badanie i modelowanie właściwości optod zol-żelowych 
czujników światłowodowych) 

 
Ci młodzi polscy doktoranci otrzymali równorzędne nagrody w 
wysokości $1500.00 CDN każdy.  Nie był to wybór prosty, jako że 
większość kandydatów spełniała warunki założone przez Zarząd 
Fundacji. 
 
Obecność w Zarządzie dr Rodkiewicza pomogła nam w 
zrozumieniu technicznej strony badań i pozwoliła nam na lepsze 
zrozumienie intencji Fundatora, które powinny być uwzględnione 
w pracy Zarządu i Zarządów, które będą kierowały fundacją w 
przyszłości. Gratulujemy laureatom. 

   Konkurs 2000 

Nasz Kontakt 
 
Greg Rudolf, President 
177 Heritage Drive 
St Albert, AB T8N 6S2 Canada 
E-mail: Calred@powersurfr.com 
Telefon: (780) 459-0730 

Dr Wojciech Kalita, Board Director 
ul. Smoleńskiego 27a m.43 
01-698 Warszawa, Polska 
E-mail: wkalita@ippt.gov.pl 

Janusz Wójcik, Board Director 
WIZJA Editor 
yanek@europe.com 
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Co tu można powiedzieć?  Ubiegły rok 
2000 był dla nas rokiem fenomenalnym. 
Chcę z przyjemnością stwierdzić, że w tak 
krótkim czasie Fundacja Czesława M. Rod-
kiewicza zdołała osiągnąć tak wspaniały 
sukces. Począwszy od września 1999 
roku, Zarząd Fundacji spotkał się 10 razy 
by planować, organizować i wreszcie do-
prowadzić do realizacji KONKURSU 2000. 
Byliśmy bardzo zadowoleni, że pomimo 
niewielkiej reklamy otrzymaliśmy aż 14 po-
dań do konkursu. W czasie przeglądania 
zgłoszeń, byliśmy pod dużym wrażeniem 
sumienności aplikantów, jak również spo-
sobu i jakości badań przez nich prowad-
zonych, co świadczy o wysokim poziomie 
wiedzy polskich studentów. Wyrażamy 
wielkie uznanie dla potencjału młodych Po-
laków, którzy usiłują budować silne i do-
brze prosperujące państwo. 
 
Koncepcja, na której oparta jest Fundacja 
jest oryginalnym pomysłem i wizją dr 
Czesława M. Rodkiewicza. Jego marzenia 
były impulsem do rozpoczęcia działalności 
Fundacji, a dotacja źródłem funduszu. Jas-
ność wizji dr Rodkiewicza, jego zrozumie-
nie dla trudności i sytuacji studentów, oraz 
lojalność dla kraju przodków stanowią                 

Od Prezesa 

Celem edukacji intelektualnej nie jest 
samo gromadzenie faktów, lecz 

wprowadzanie ich w życie . 
Oliver Wendell Holmes, Jr.  
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natchnienie dla nas wszystkich. Dziękujemy Ci Doktorze za 
pracę wśród nas i za przewodzenie nam w całym roku. Serdec-
zne gratulacje mój drogi Przyjacielu. Masz u nas głęboki pod-
ziw i szacunek. 
 
Fundacja jest organizacją charytatywną i jesteśmy dumni z 
tego, że możemy poświęcać swój wolny czas i wiedzę dla jej 
dobra i rozwoju. Wizja rozwijającej się w dobrobycie Polski, 
która przodować będzie w naukowych odkryciach niech nas 
mobilizuje. Szczerze gratuluję całemu Zarządowi za trud, 
poświęcenie, cierpliwość i wytrzymałość w ciągu ubiegłego 
roku. 
 
Szczególnie dziękuję naszemu członkowi Zarządu w Polsce, dr 
Wojciechowi Kalicie z PAN w Warszawie. Jego pomoc w roz-
powszechnianiu informacji o współzawodnictwie konkursowym, 
rzeczowe uwagi, wyjaśnianie wymagań zgłoszeniowych dla 
aplikantów bardzo przyczyniły się do sukcesu KONKURSU 
2000. 
 
A teraz do Was drodzy kandydaci. Gratulacje dla zwycięzców 
w naszym inauguracyjnym konkursie, Pani Agnieszce Ula-
towskiej - Jarży i panu Janowi Kowalikowi. Życzymy dalszych 
sukcesów w kontynuowaniu studiów jak i w przyszłych zamier-
zeniach. Dziękujemy również wszystkim innym kandydatom, 
którzy włożyli swój czas i starania w przygotowaniu aplikacji. 
 
Zarząd Fundacji przygotowuje się obecnie do następnego 
KONKURSU 2001. 
 
Spoglądamy w przyszłość i liczymy znów na pełnię sukcesów 
w tym roku. 
 
Z poważaniem, 
 
Grzegorz J. Rudolf 
President 
 

Od Prezesa cd. Początki Fundacji 
         Już jakiś czas temu,  w połowie lat 
osiemdziesiątych  –  syn  Polskiej  Ziemi dr Czesław M. 
Rodkiewicz postanowił spłacić dług wobec swojej 
ojczyzny. 
 
         Jako żolnierz 2-go Korpusu kontynuował studia 
inżynieryjne na Polskim Uniwersytecie w Londynie, 
finansowo wspierany przez Polski Rząd Emigracyjny 
reprezentujący Naród Polski.  Przeszedł w życiu przez 
wiele uniwersytetów: na jednych był studentem, na innych 
profesorem.  Dzisiaj dr Rodkiewicz znany jest w 
środowiskach akademickich w Polsce, Kanadzie oraz w 
innych krajach. Nadal chce wspierać rozwój nauki - tym 
razem zamierza pomagać finansowo polskim studentom 
prowadzącym przewód doktorski w Polsce.  W 
szczególności myśli o doktorantach, których badania 
łączyłyby w sobie aspekty inżynierii i jej zastosowania w 
medycynie. 
          
         Przedsięwzięcie takie z założenia nie jest proste i 
wymaga skoordynowanej pracy wielu osób. Z tego powodu 
dr Rodkiewicz postanowił w testamencie założyć fundację.  
Pan Grzegorz Rudolf (obecny Prezes) skomentował tą 
inicjatywę słowami: “Po co czekać?“  Zabrał się do pracy 
nad powstaniem fundacji i w krótkim czasie doprowadził 
do napisania Statutu Fundacji, oraz jej zarejestrowania.  W 
dniu dzisiejszym Czesław M. Rodkiewicz Scholarship 
Foundation przyznała już pierwsze nagrody.  Jak więc 
widać przedsięwzięcie dr Rodkiewicza stało się 
rzeczywistością już za jego życia. 
 

    Inauguracyjne Zebranie Zarządu — 17 września 1999  
     Od lewej H. Kozarska, A. Kruszelnicki, Dr Rodkiewicz, 

     B. Goncerz-Pietraszko i G. Rudolf 

Ciekawostki: 

Ważne Daty: 
Grudzień 2000 – rusza Konkurs 2001 
30 kwietnia 2001 – ostatni dzień na podania na Konkurs 2001 
Wrzesień 2001 – przyznanie dwóch stypendiów na Konkurs 2001 
Wrzesień 2001 – wysłanie stypendiów  
 
U Nas: 
Gratulujemy dr Leszkowi Sudakowi uzyskania tytułu doktorskiego. 
 
Gratulujemy Atrurowi Kruszelnickiemu dostania się na studia medyczne 
w USA.  Liczymy na ciągłą współpracę.   
 
Stypendium 
Wysokość stypendium zmienia się z $1,500.00 CDN do $2,500.00 CDN. 

Wszystkich, którzy mieli możliwość przeczytania naszego 
biuletynu prosimy o rozpowszechnianie informacji o Czesław 
M. Rodkiewicz Scholarship Fundation w polskich ośrodkach 

akademickich. 


