Współzałożyciel i Prezydent
CMRSF—Grzegorz J. Rudolf
Kiedy na początku roku 1999 prof. dr Czesław
M. Rodkiewicz rozmawiał ze swoim przyjacielem
Grzegorzem o planie stworzenia fundacji
stypendialnej, to nie zdawał sobie jeszcze sprawy, że
ta Fundacja natychmiastowo zaczęła istnieć. Bo tak
właśnie wygląda załatwianie spraw z Grzegorzem jeżeli jest coś do zrobienia, to należy to zrobić.
Decyzję o imigracji do Kanady podjęli za
Grzegorza jednak jego rodzice, gdyż miał on wtedy dopiero 6 lat. Oni
też zwracali uwagę, żeby ich dzieci miały szansę uczęszczania do
polskiej szkoły, tutaj w dalekiej Kanadzie. Do zajęć dochodziły zbiórki
harcerskie przy Hufcu Pomorze w Edmonton. Chęć kultywowania
polskiej tradycji doprowadziła do tego, że Grzegorz był jednym z
pierwszych dyrektorów zespołu tanecznego Polonez Folk Arts
Ensemble w Edmonton, w którym to zespole tańczył też przez wiele
lat. W tym samym czasie jako mlody chłopak interesował się sportem i
czynnie uprawiał hokej oraz piłkę nożną. W następstwie czego stał się
piłkarzem w Polonia FC, z którym to klubem reprezentował Polonię
edmontońską przez prawie 6 lat. Działalność polonijna to także praca w
różnego rodzaju organizacjach. Na przełomie lat 90-tych Grzegorz był
prezesem Koła Przyjaciół Harcerstwa, a w latach późniejszych był
także hufcowym Hufca Pomorze. Następnie był sekretarzem Kongresu
Polonii Kanadyjskiej, Okręg Alberta. W tym też okresie został
członkiem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koło Nr 6 w
Edmonton. W roku 1995 był współzałożycielem Polish Heritage
Society, a w roku 1999 współzałożycielem Czesław M. Rodkiewicz
Scholarship Foundation, którą to organizacją do dzisiaj kieruje.
Takie zaangażowanie pozostawia nie za wiele miejsca na inne
aspekty życia. Grzegorz jednak umiał wygospodarować czas zarówno
na pracę społeczną jak i zawodową. Ukończył studia na Uniwersytecie
Albertańskim i rozpoczął pracę dla rządu prowincji Alberta, gdzie
pracuje na stanowisku dyrektora.
Historia jednak znowu się powtarza - dzisiaj wraz z żoną Kasią
dbają o to żeby ich dzieci (Julia, Victoria, Natalia i Marcin) chodziły
do polskiej szkoły, tańczyły w polskich zespołach folklorystycznych...
Kierowane przez rodziców wyrastają na ambasadorów polskości - tutaj
na kanadyjskiej ziemi. Grzegorz, pomimo iż wychowany w Kanadzie,
do dzisiaj z przyjemnością wspomina zapach ogórków kiszonych,
takich jakie można zjeść tylko w Polsce. Tęskni za krajem swego pochodzenia oraz jego obyczajami.
Dziękujemy Ci Grzegorzu, że możemy wraz z Tobą pracować w
Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation.

Konkurs 2005

Wizja 2006

Okres powakacyjny w Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation związany
jest z przyznawaniem stypendiów. To już po raz szósty Zarząd naszej Fundacji spotkał się w celu przeprowadzenia selekcji kandydatów. Jak zwykle nie był to prosty
wybór. Tematy prac były bardzo ciekawe i obejmowały szeroki zakres inżynierii, jak
też jej wpływu na medycynę.
Laureatami Konkursu 2005 zostali:
•
Mgr inż. Julita Kulbacka, absolwentka Politechniki Wrocławskiej.
Tytuł pracy: Stres oksydacyjny w komórkach prawidłowych i nowotworowych poddanych terapii fotodynamicznej in vitro.
•
Mgr inż. Paweł Kuklik, absolwent Politechniki Warszawskiej. Tytuł
pracy: Dynamika fal spiralnych w przedsionku serca jako niejednorodnym ośrodku aktywnym.
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Doktoranci otrzymali równorzędne nagrody w wysokości CDN$3,000.00 każdy.
Serdecznie gratulujemy laureatom, a pozostałym kandydatom dziękujemy za zainteresowanie się naszym konkursem i życzymy sukcesów w pracy zawodowej.
Zapraszamy wszystkich kandydatów z lat poprzednich do wzięcia udziału w
Konkursie 2006.
Laureaci Konkursu 2004:
•
Magdalena Kasprowicz -- Politechnika Wrocławska
•
Janusz Domański -- Politechnika Warszawska
Laureaci Konkursu 2003:
•
Dariusz Janusek -- Politechnika Warszawska
•
Małgorzata Wąsowska -- Bydgoska Akademia Techniczno-Rolnicza
Laureaci Konkursu 2002:
•
Marek Kulig -- Akademia Górniczo-Hutnicza
•
Krzysztof Urbaniak -- Politechnika Warszawska
Laureaci Konkursu 2001:
•
Marek Pawlikowski -- Politechnika Warszawska
•
Paweł Świercz -- Warszawska Akademia Medyczna
Laureaci Konkursu 2000:
• Stanisław Kowalik -- Politechnika Warszawska

•

Agnieszka Ulatowska-Jarża -- Politechnika Wrocławska
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Minął już szósty rok istnienia, w
którym przeprowadziliśmy szósty z kolei
Konkurs. Wynagrodziliśmy jedenastego i
dwunastego zwycięzcę. Składam więc
najgorętsze gratulacje prof. dr
Rodkiewiczowi i wszystkim członkom
Zarządu za te liczne osiągnięcia, za
umiejętności, cierpliwość, wkład pracy i
za ich bezinteresownie poświęcone
godziny. Serdecznie dziekuję Januszowi
Wójcikowi za rzetelną pracę nad
sprawami finansowymi, oraz za
przygotowanie corocznej Wizji i Hani
Kozarskiej za ścisłe przygotowania
sprawozdań. Bardzo miło się z Wami
pracuje. I would also like to extend my
gratitude to the Auditing team comprised
of Mr. Jan Szklarz, Mr. Marek
Leszczewski and Ms. Marie Muszyński
for their efforts in checking our financial
records.
W imieniu całego Zarządu,
dziękuję również wszystkim aplikantom i
gratulujemy zwycięzcom, p. Julicie
Kulbackiej oraz p. Pawłowi Kuklikowi.
Zwycięzcy otrzymali stypendia w
wysokości po CDN$3,000.00 każdy. Wybieranie zwycięzców, jak zwykle, nie było
łatwą sprawą. Ciężko jest wybierać tylko
dwóch z tylu zgłoszeń o bardzo wysokim
poziomie. Jakość zgłoszeń wskazuje na
poświęcenie i staranne przygotowanie
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aplikantów w wybranych dziedzinach.
Dziękujemy następującym osobom za pomoc w
rozgłaszaniu wiadomości o Konkursach naszej Fundacji: prof.
dr R. Fiedorow (Poznań), prof. dr K. Gołoś (Warszawa), dr W.
Roszak (Szwecja), prof. dr S. Uziak (Lublin), prof. dr E. Walicki
(Zielona Góra), prof. dr med. S. Zając (Warszawa), dr J.
Centkowski (Gdańsk), dr Jan Marciniak (Gliwice), prof. dr
Andrzej Nowak (Gliwice), dr Jadwiga Brzuchowska (Wrocław),
oraz prof. dr H. Podbielska (Wrocław). Bardzo dziękuję panu
dr W. Kalicie z Warszawy, który ponownie w tym roku
zorganizował uroczyste wręczenie nagród w Polsce.
Serdecznie dziękuję Panu za współpracę.
W listopadzie 2004 r. miałem szansę znaleść się w
Warszawie na parę dni. Miałem zaszczyt osobiście poznać dr
Kalitę oraz profesora Krzysztofa Gołosia i profesora
Konstantego Skalskiego. Spotkanie odbyło się w bardzo
przyjemnej atmosferze w restauracji Bazyliszek. Dr Gołoś jest
profesorem w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn na
Politechnice Warszawskiej i długoletnim członkiem naszej listy
profesorów w Polsce, którzy wspomagają nas w
rozprowadzeniu informacji dotyczących naszych Konkursów.
Na zaproszenie dr Skalskiego, który jest profesorem w
Instytucie Wydziału Produkcji na Politechnice Warszawskiej dr Kalita i ja zwiedziliśmy jego miejsce pracy. Dr Skalski
razem z doktorantami przedstawili nam sposób projektowania
różnych protez na biodra, kolana, kości u nóg, oraz w
kręgosłupie.
Bardzo miło wspominam pobyt w ukochanej Polsce.
Serdecznie dziękuję dr Kalicie za zorganizowanie spotkań
oraz za zaopiekowanie się mną podczas mojej wizyty.
W imieniu całego Zarządu serdeczne podziękowania
składam również profesorowi doktorowi Rodkiewiczowi za
poświęcenie, wizję, i dalsze finansowanie Fundacji. Przez
ostatnie sześć lat, Fundacja otrzymała prawie 100 zgłoszeń od
doktorantów w Polsce, a dr Rodkiewicz przekazał na nagrody
Fundacji już $30,000. Dziękujemy panu profesorowi za
hojność, wsparcie i zaufanie.
Z poważaniem,
Grzegorz J. Rudolf
President

Jeśli „a” oznacza szczęście,
to a=x+y+z; x - to praca, y - rozrywki,
z - umiejętność trzymania języka za zębami.
Albert Einstein
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niki Warszawskiej dała Prezydentowi szansę przyglądnięcia się
miejscu pracy polskich studentów doktorantów.
Kolejnym ciekawym wydarzeniem była niespodzianka
przygotowana przez Grzegorza. Znalazł on miejsce na przechowywanie kopii Szczerbca, która jest własnością Fundacji. A tak
naprawdę to nie znalazł, ale zaprojektował i wykonał wspaniałą
rzeźbioną tarczę, która pozwala zaprezentować piękno tego symbolicznego, ale jakże ważnego w historii naszej Ojczyzny miecza.

Przypadkowa i niestety krótka wizyta naszego Prezydenta w
Warszawie, była wspaniałą okazją do osobistego spotkania się z
naszymi współpracownikami w Ojczyźnie. Nawiązanie osobistej zna-

Prof. dr Konstanty Skalski oraz dr Wojciech Kalita wraz ze studentami w
Instytucie Wydziału Produkcji na Politechnice Warszawskiej

jomości na pewno ułatwi naszej Fundacji prowadzenie dalszej działalności. Natomiast możliwość zwiedzenia jednego z Instytutów Politech-

17 wrzesień 2005—walne zebranie Zarządu Fundacji. Od lewej: dr Czesław
Rodkiewicz, Maria Muszyńska, Anna Kozarska, Janusz Wójcik i Grzegorz
Rudolf obok przygotowanej przez Grzegorza pamiątkowej tarczy.

Wszystkich, którzy mieli możliwość przeczytania naszego
biuletynu prosimy o rozpowszechnianie informacji o

Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation
w polskich ośrodkach akademickich.

Ciekawostki:
Ważne Daty:
Grudzień 2005 – rusza Konkurs 2006
30 kwietnia 2006 – ostatni dzień na podania na Konkurs 2006
Wrzesień 2006 – przyznanie i wysłanie dwóch stypendiów na Konkurs 2006
Stypendium
Wysokość stypendium wynosi CDN$3,000.00
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