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Mam zaszczyt, w imieniu całego Zarządu 
Czesław M. Rodkiewicz Scholarship 
Foundation, przedstawić sprawozdanie 
Prezesa za rok 2002-2003.  
 
Przede wszystkim, w imieniu całego Zarządu, 
dziękujemy wszystkim aplikantom i 
gratulujemy zwycięzcom, p. Małgorzacie 
Wąsowskiej oraz p. Dariuszowi Januskowi. 
Oboje otrzymali stypendia w wysokości po 
CAD $2,500.00 każdy.  Jak w ubiegłych latach 
jakość zgłoszeń była na wysokim poziomie, co 
sprawiło nam dużo satysfakcji oraz 
zadowolenia, no i trochę trudności. Po prostu 
nie było łatwo wybierać. Cieszymy się, że 
polskie państwo świeci nadal potęgą 
intelektualną.  
 
W tym roku wprowadziliśmy kilka zmian 
włącznie  z wzmocnieniem spraw 
administracyjnych jak i wzbogaceniem 
działalności Fundacji. Odnowiliśmy statut 
Fundacji, zakładając Komitet Rewizyjny, który 
będzie się zajmował sprawdzaniem ksiąg 
finansowych. Serdecznie witamy panów Jan 
Szklarz i Marek Leszczewski w naszej 
Fundacji. Kupiliśmy również szafkę biurową, 
która umożliwi nam zorganizowanie 
materialów archiwalnych Fundacji i 
ulokowanie ich w jednym miejscu. 
 
Mieliśmy również świetną niespodziankę w 
stylu prezentu dla Fundacji od p. Profesora 
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Od Prezesa 

Fundacja Naukowa im. Czesława M. Rodkiewicza (The 
Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation) powstała i działa 
w Edmontonie, w prowincji Alberta w Kanadzie. Alberta położona 
jest w zachodniej Kanadzie i graniczy od zachodu z Brytyjską 
Kolumbią i od wschodu z Saskatchewan. Kluczowymi przemysłami 
są: przemysł naftowy, leśnictwo i rolnictwo. 

Edmonton jest stolicą Alberty. Miasto położone jest w 
pięknej dolinie rzeki North Saskatchewan, posiada dużą ilość 
parków i ośrodków rekreacyjnych. W Ameryce Północnej i na 
świecie Edmonton najbardziej znany jest z największego centrum 
handlowego “West Edmonton Mall” i drużyny hokejowej “The Ed-
monton Oilers”. 

Edmonton jest miastem wielokulturowym, gdzie mieszka 
potężna, prężnie działająca polska społeczność. Ostatnia fala emi-
gracji to lata 80 i początek lat 90. Dla rodziców, Polaków, prioryte-
tową sprawą jest utrzymanie języka polskiego oraz przekazanie 
dziedzictwa kulturowego swoim dzieciom. W Edmontonie istnieje 
jedyna w Ameryce Północnej, stacjonarna, dwujęzyczna angielsko-
polska szkoła podstawowa im. Jana Pawła II, w której 20% zajęć 
prowadzonych jest w języku polskim. Działają tu również dwie pol-
skie sobotnie szkoły. Szkoła im. Henryka Sienkiewicza istnieje od 
roku 1960, a szkoła im. Marii Chrzanowskiej powstała na początku 
lat 90. Do szkół tych uczęszczają dzieci od wieku przedszkolnego do 
klasy 8. Mamy również dwa polskie katolickie kościoły pod wez-
waniem Różańca Świętego i Matki Bożej Królowej Polski.  Działają 
również hufce harcerek (Młody Bór) i harcerzy (Pomorze). Polska 
kultura ma żywy wpływ na życie miasta. Przez ostanie 7 lat pan 
Grzegorz Nowak dyrygował tutejszą Orkiestrę Symfoniczną. W Ed-
montonie istnieje wiele polskich sklepów, w których można kupić 
produkty importowane z Polski, tak, że nie tracimy również kontak-
tów smakowych z Ojczyzną. 
           W roku 1995 Polonia świętowała stulecie osadnictwa pier-
wszych Polaków w Albercie. W Edmontonie od wielu lat działa 
około 20 różnych polsko-kanadyjskich organizacji. Jedną z nich jest 
nasza Fundacja, której celem jest troska o rozwój myśli, nauki i 
przyszłości Polski. 
                                             Malgorzata Sudoł i Anna Kozarska 

Edmonton 
Kolejny rok, kolejna zima, tym razem Zarząd Fundacji dr Rodkiewicza 
przeprowadził wspólnie z fundatorem Konkurs 2003.  Celem było wybranie dwóch 
najlepszych przewodów doktorskich i uhonorowanie autorów nagrodą pieniężną.  
Tematy badań oraz ich znaczenie dla przyszłości techniki, a w szczególności 
techniki medycznej, były dla nas miłym zaskoczeniem. Decyzja nie była łatwa. 
Skomplikowane tematy prac wymagały od nas dużo skupienia i rzetelnego ich 
przeanalizowania. Wspólne dyskusje doprowadziły nas jednak do celu i tak 
laureatami Konkursu 2003 zostali: 
 
Mgr Inż. Dariusz Janusek - absolwent Politechniki Warszawskiej. Tytuł pracy: 
Optymalizacja aparatury, metod rejestracji i wykrywania zmienności załamka T w 
elektrokardiogramach. 
 
Mgr Inż. Małgorzata Wąsowska - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. 
Tytuł pracy: Amidynoantracykliny-nowa grupa antybiotyków antracyklinowych. 
 
Doktoranci otrzymali równorzędne nagrody w wysokości $2500.00 CDN każdy. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim kandydatom. Dziękujemy za zainteresowanie się 
naszym konkursem i życzymy sukcesów w pracy zawodowej. Zapraszamy 
wszystkich kandydatów z poprzedniego roku i oczywiście nowych do wzięcia 
udziału w Konkursie 2004. 
 
Laureaci Konkursu 2002: 
• Marek Kulig—Akademia Górniczo-Hutnicza  
• Krzysztof Urbaniak—Politechnika Warszawska 
 
Laureaci Konkursu 2001: 
• Marek Pawlikowski—Politechnika Warszawska 
• Pawel Świercz—Warszawska Akademia Medyczna 
 
Laureaci Konkursu 2000: 

• Agnieszka Katarzyna Ulatowska-Jarża - Politechnika Wrocławska 
• Stanisław Jan Kowalik—Politechnika Warszawska 

 

Konkurs 2003 

Ciekawostki: 
Ważne Daty: 
Grudzień 2003  –  rusza Konkurs 2004            
30 kwietnia 2004  –  ostatni dzień na podania na Konkurs 2004 
Wrzesień 2004  –  przyznanie dwóch stypendiów na Konkurs 2004 
Wrzesień 2004  –  wysłanie stypendiów  
 
Stypendium 
Wysokość stypendium wynosi $3,000.00 CDN. 



Rodkiewicza. Dzięki poświęceniu p. dr Jerzego Janiaka, 
mieszkającego w Calgary, dr Rodkiewicz sprowadził, z Poznania, 
identyczną kopię Szczerbca Króla Bolesława Chrobrego. 
Niestety, w trakcie przesłania, miecz został przypadkowo zgięty o 
45 stopni. Dr Rodkiewicz, nie poddając się niefortunnemu losowi 
(jedna ze świetnych cech dr Rodkiewicza) postanowił Szczerbiec 
w jakiś sposób wyprostować. Zaangażował p. Bolesława Holika, 
który mając zakład stalowo budowlany w Edmonton, fachowo 
wyprostował miecz. Pan Holik również samorzutnie postanowił 
skonstruować z metalu i filcu piękną, artystycznie wykonaną 
pochwę. Jesteśmy bardzo wdzięczni dr Rodkiewiczowi za taki 
wspaniały prezent oraz dr Janiakowi i p. Holikowi za poświęcenie 
się w realizowaniu tego wspaniałego pomysłu. Miecz ten jest nie 
tylko symbolem miłości do ojczyzny, ale również będzie używany 
na naszych zebraniach oraz w uroczystych obrzędach i wszelkich 
celebracjach Fundacji. 
 
Dziękujemy następującym osobom za pomoc w rozgłaszaniu 
wiadomości o Konkursach naszej Fundacji: Prof. Dr. R. Fiedorow, 
Prof. Dr. K. Gołoś, Dr. J. Marciniak, Prof. Dr. A. Nowak, Dr. W. 
Roszak, Prof. Dr. S. Uziak, Prof. Dr. E. Walicki, Prof. Dr. S. Zając 
M.D., Dr. J. Centkowski, oraz Prof. Dr. H. Podbielska. 
 
Chciałbym również podziękować wszystkim członkom Fundacji za 
wkład pracy, za ich bezinteresownie poświęcone godziny, 
umiejętności, oraz za cierpliwość i dobre poczucie humoru. 
Bardzo dziękuje panu dr W. Kalicie, w Warszawie, który, jako 
jedyny członek Zarządu mieszkający na ziemi ojczystej, 
reprezentuje Fundację w Polsce. Serdecznie dziękujemy Panu za 
poradę, rozsądny pogląd i poświęcenie. 
 
W imieniu całego Zarządu serdeczne podziękowania składam 
również Profesorowi Doktorowi Czesławowi Rodkiewiczowi za 
poświęcenie, wizję, i dalsze finansowanie Fundacji. Przez Pana 
przewodnictwo, mądrość i rozsądek Fundacja coraz bardziej się 
rozwija i wzmacnia. Dziękujemy Panu Profesorowi za wsparcie i 
zaufanie. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy współpracować z 
Panem przy realizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia. 
 
Z poważaniem, 
 
Grzegorz J. Rudolf 
Prezes 

Od Prezesa cd. 

W ZarzW ZarzW ZarzW Zarząąąądzie CMRSFdzie CMRSFdzie CMRSFdzie CMRSF    
Ci z Państwa, którzy mieli możliwość przeczytania poprzednich wydań 
naszej Wizji, zauwazyli zapewne, że praca w fundacji dr. Rodkiewicza 
nie jest naszym jedynym zajęciem. 
Tak jak wszyscy wykonujemy nasze różne prace zawodowe. Pomimo 

jednak faktu, iż jesteśmy niewielką grupą, to jednak obejmujemy 
dosyć szeroki zakres profesji i funkcji służbowych. Niektórzy z nas są 
jeszcze w wieku uniwersyteckim. Poza pracą zawodową czy szkołą 
mamy nasze rodziny, osobiste zainteresowania jak: sport, historia, itp. 
To wszystko ma oczywisty wpływ na naszą pracę w Fundacji, gdzie 
możemy wykorzystać swój zapał i talenty. Praca w Fundacji poza 
typowymi zadaniami podtrzymującymi jej działalność daje nam 
wszystkim coś jeszcze zupełnie innego. Jest to taki nieplanowany 
benefit, który pokazuje, że działalność Fundacji dr. Rodkiewicza 
wybiega daleko poza plan wyznaczony w naszym statucie. To benefit 

poznawania siebie nawzajem, benefit przyjaźni. Zebrania nie 
kończą się w pośpiechu, zawsze znajdzie się czas na kawkę, ciasto 
i pogawędkę. Nasze wspólne spotkania wybiegają zdecydowanie 
poza działalność Fundacji. Święta, urodziny, czy imprezy 
polonijne to okazje do lepszego poznania siebie nawzajem. Mamy 
możliwość ciągłego doksztalcania się, wymiany doświadczeń i 
zdobywania nowych umiejętności. 
Krokami rodziców podążają nasze pociechy, które zwykle 
towarzyszą nam podczas nieformalnych spotkań. Być może 
Konkurs 2034 będzie przez nie właśnie prowadzony?  

W ZarzW ZarzW ZarzW Zarząąąądzie CMRSF cd.dzie CMRSF cd.dzie CMRSF cd.dzie CMRSF cd.    
Technologia zdominowana jest przez dwa rodzaje ludzi - tych, 
którzy wiedzą, z czym nie potrafią sobie poradzić, oraz tych, 
którzy potrafią zapanować nad tym, czego nie potrafią.  

                       
                                                           JEFF RASKIN                                     

Zebranie Zarządu Fundacji oraz urodziny Dr Rodkiewicza - Wrzesień 2003. Od lewej: 
Janusz Wójcik, Ryszard Kania, Dr Czesław Rodkiewicz,  Anna Kozarska, Grzegorz J. 

Rudolf, Kasia Rudolf i dzieciaczki 

Zebranie Zarządu Fundacji oraz urodziny Dr Rodkiewicza - 
Wrzesień 2003. Dr Czesław M. Rodkiewicz,  i dzieciaczki 

Nasze Kontakty 
 
Greg Rudolf, President 
177 Heritage Drive 
St. Albert, AB T8N 6S2 Canada 
E-mail: Calred@shaw.ca 

Dr Wojciech Kalita, Board Director 
ul. Smoleńskiego 27a m43 
01-698 Warszawa, Polska 

Janusz Wójcik, Treasurer    
WIZJA Editor 
E-mail: jwojcik@mail.com 

http://republika.pl/cmrsf 


