
Zarząd CMRSF 
     Dr Wojciech Kalita – Jedyny członek Zarządu Fundacji na stałe mieszkający 
w Polsce. Koordynuje nasze kontakty z polskimi ośrodkami akademickimi, które 
pomimo swojej specyfiki są mu doskonale znane. Urodził się w Warszawie, tam też 
mieszka i pracuje do dnia dzisiejszego. Ukończył Wydział Mechaniki, Energetyki i 
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Następnie studia doktoranckie i praca naukowa w 
Polskiej Akademii Nauk jak również poza granicami kraju. Do roku 2001 autor i 
współautor 105 publikacji w periodykach i materiałach konferencyjnych. Wraz z żoną 
Ewą (magister farmacji) mają dorosłą córkę Paulę. 
     Ryszard Kania – Członek Zarządu Fundacji. Urodził się w Bielsku-Bialej w 
Polsce. W 1989 roku ukończył studia inżynierskie na Politechnice Łódzkiej w Bielsku-
Bialej, w specjalności budowy maszyn. W tym samym roku wyjechał do Stanów Zjed-
noczonych w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Z powodów rodzinnych przerwał studia 
magisterskie na Uniwersytecie Illinois w Chicago i wyjechał do Kanady. Na Uniwer-
sytecie Albertańskim otrzymał tytuł magistra i rozpoczął pracę zawodową w przemyśle 
naftowym. Jest współautorem kilku prac naukowych i konstruktorem. Wspólnie z żoną 
Małgorzatą wychowują dwoje dzieci. Czas wolny - golf, narty i wyprawy w góry z 
rodziną. 
     Anna Kozarska - Współzałożycielka Fundacji, urodzony społecznik. Urodziła 
się w Zabrzu, w Polsce. Ukończyła studia magisterskie na wydziale Technologii i 
Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach w zakresie inżynierii 
chemicznej oraz studia podyplomowe w zakresie koksownictwa na AGH w Krakowie. 
W roku 1989 przyjechała do Kanady. Pracuje społecznie w kościele Matki Bożej 
Królowej Polski. Należy do polonijnych organizacji: Federacji Polek w Kanadzie, i od-
działu Edmontońskiego Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie, który wraz z 
grupa kolegów współzałożyła w 1992 roku. W 1997 roku została odznaczona medalem 
Solidarności przez Komisję Zakładową Miasta Zabrze. W czasie wolnym czyta, gra w 
golfa, pracuje w ogródku lub jeździ na nartach. 
     Artur Kruszelnicki - Współzałożyciel Fundacji i były skarbnik. Od września 
2000 studiuje w California College of Podiatric Medicine in San Francisco, w Stanach 
Zjednoczonych. Mamy nadzieję, że po ukończeniu studiów umocni swoją obecność w 
fundacji, a także wzbogaci organizację swoją wiedzą z zakresu medycyny. 
     Grzegorz J. Rudolf – Prezes i współzałożyciel Fundacji. To dzięki jego 
inicjatywie pomysł Dr Rodkiewicza nie jest dzisiaj planem, lecz rzeczywistością. Jego 
zaangażowanie jest dla nas wszystkich bodźcem do rzetelnej pracy. Grzegorz urodził się 
w Świebodzicach, w Polsce i przyjechał do Kanady, wraz z rodziną, jako młody 
chłopiec. Skończył studia biologiczne na Uniwersytecie Albertańskim i obecnie pracuje 
dla rządu prowincji Alberty jako menadżer zespołu projektantów. Wspólnie z żoną 
Katarzyną zajmuje się wychowaniem trzech córek i syna. Jest on aktywnym członkiem 
Polonii edmontońskiej: były prezes Friends of Canadian Polish Youth Society, były 
sekretarz Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręgu Alberta, i były hufcowy Hufca 
Harcerzy 'Pomorze' w Edmontonie. Grzegorz lubi grać w hokeja i malować akwarelami.  
     Małgorzata Sudol  – Urodziła się w Gliwicach i jako dziecko przyjechała z 
rodzicami do Kanady. Ukończyła studia rehabilitacji medycznej, a obecnie studiuje 
medycynę na Uniwersytecie Albertańskim. Od dziecka należała do Hufca Harcerek 
'Młody Bór' w Edmonton. Jako instruktorka uczestniczyła w dwóch ostatnich 
światowych zlotach Związku Harcestwa Polskiego PGK. Poza nauką, spędza czas 
uprawiając sport a szczególnie koszykówkę i siatkówkę. Należy do uniwersyteckiego 
zespołu w ultimate frisbee i uczestniczy w rozgrywkach ligowych. Podroże to kolejna 
pasja Małgorzaty, kilka razy odwiedziła Europę, jak rownież Polskę. Lato 2001 spędziła 
w Krakowie na kursie języka polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ). 
     Janusz Wójcik - Skarbnik Fundacji. Wyjazd z Polski w 1988 roku przerwał 
jego studia prawnicze na UJ. Następnie studia informatyczne w Northern Alberta 

           Po raz drugi Czesław M. Rodkiewicz Scholarship 
Foundation przeprowadziła selekcję kandydatów w celu 
przyznania stypendiów. Otrzymaliśmy jak i w roku poprzednim 14 
podań. Dla nas członków Zarządu, a w tym przypadku komisji 
kwalifikacyjnej, nie było sprawą prostą podjęcie ostatecznej 
decyzji. Kandydaci prezentowali wysoką klasę prowadzonych 
badań, których zakres obejmował kardiologię, okulistykę, 
biotechnologię, traumatologię, czy endokrynologię. Ponieważ 
nasze fundusze pozwalają nam przyznać tylko dwa stypendia, 
laureatami Konkursu 2001 zostali: 
 
• Mgr Inż. Marek Pawlikowski absolwent Wydziału 

Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskiej. Tytuł pracy: Zagadnienia adaptacji 
funkcjonalnej kości w procesie projektowania endoprotez. 

• Lek. Med. Paweł Świercz absolwent Akademii Medycznej w 
Warszawie. Tytuł pracy: Przeszczepienie nerek u chorych z 
miażdżycą tętnic biodrowych. 

            
           Doktoranci otrzymali równorzędne nagrody w wysokości 
$2500.00 CDN każdy. Serdecznie gratulujemy laureatom, a pozos-
tałym kandydatom dziękujemy za zainteresowanie się naszym 
konkursem i życzymy sukcesów w pracy zawodowej. Zapraszamy 
wszystkich kandydatów z lat poprzednich do wzięcia udziału w 
Konkursie 2002. 

   Konkurs 2001 

Nasze Kontakty 
 
Greg Rudolf, President 
177 Heritage Drive 
St. Albert, AB T8N 6S2 Canada 
E-mail: Calred@shaw.ca 
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, Treasurer,     
WIZJA Editor 
E-mail: jwojcik@mail.com 
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Mam zaszczyt przedstawić Państwu spra-
wozdanie z działalności Fundacji Stypen-
dialnej im. Czesława M. Rodkiewicza za 
rok 2001. W naszym drugim roku istnienia, 
przeprowadziliśmy z kolejnym sukcesem 
Konkurs 2001. Na ten konkurs otrzymal-
iśmy czternaście zgłoszeń od studentów 
polskich z wszystkich zakątków naszej 
pierwszej ojczyzny. Od Gdańska do Łodzi, 
od Warszawy do Wrocławia, od Krakowa 
do Gliwic, od Przemyśla do Lublina. Tak 
jak w zeszłym roku, tematy pracy dokto-
rantów były równie obszerne jak i interesu-
jące. Jakość zgłoszeń wskazuje na 
poświęcenie i staranne przygotowanie ap-
likantów w wybranych dziedzinach. 
 
W imieniu całego Zarządu dziękujemy 
wszystkim aplikantom i gratulujemy zwy-
cięzcom p. Markowi Pawlikowskiemu oraz 
p. Pawłowi Świerczowi. Obaj otrzymali 
stypendia w wysokości CAN $2,500.00 
każdy. 
 
W drugim roku Fundacji widzieliśmy 
również zmiany w składzie Zarządu. 
Odeszła jedna z współzalożycieli Fundacji 
p. Beata Goncerz-Pietraszko.  Dziękujemy 
Pani serdecznie i życzymy wszystkiego 
najlepszego w przyszłości. Z przyczyn 
zawodowych, które przeniosły go na drugi 

Od Prezesa 

http://republika.pl/cmrsf_test 

Zarząd CMRSF cd. 
Institute of Technology w Edmonton ukończone z wyróżnieniem. Dziś pracuje dla 
organizacji charytatywnej w dziale informatycznym. W fundacji poza funkcją 
skarbnika utrzymuje naszą stronę internetową http://republika.pl/CMRSF_test. W 
wolnych chwilach próbuje pisać artykuły do naszej WIZJI. Żona Jolanta i trójka 
dzieci to motywacja do wytężonej pracy i jedyny cel życia. Ze swoimi pociechami 
gra w szachy, warcaby lub skoczka. Uważa, iż fotografia, a zwłaszcza jej obróbka 
na komputerze, to fantastyczna sprawa. 
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koniec Kanady, nasz były skarbnik, Dr. Leszek Sudak, został 
zawieszony w działalności Fundacji na czas nieokreślony. 
Dołączyło do nas natomiast dwóch nowych członków, p. 
Ryszard Kania, Magister Inżynier oraz pani Małgorzata Sudol, 
studentka medycyny na Uniwersytecie Albertańskim. Bardzo 
się cieszymy, że przystąpili do pracy w naszej Fundacji. 
 
Chciałbym również osobiście podziękować panu Januszowi 
Wójcikowi, skarbnikowi i pani Annie Kozarskiej, sekretarce, za 
rzetelną i skuteczną pracę na tych bardzo ważnych 
stanowiskach. Serdecznie dziękujemy Panu profesorowi 
Rodkiewiczowi za dalsze finansowanie Fundacji, oraz duchową 
pomoc. Dziękujemy również za zaufanie oraz Pana 
przewodnictwo, mądrość i wizję. 
 
Z poważaniem, 
 
Grzegorz J. Rudolf 
President 

Od Prezesa cd.   
          Urodził się w 1918 roku na kresach wschodnich, ale jako młody 
chłopak zamieszkał w Warszawie. Po zdaniu konkursowego egzaminu 
na Politechnikę Warszawską, na ochotnika studiował na 
podchorążówce artylerii. Po ukończeniu podchorążówki brał udział w 
wojnie obronnej z I Pułkiem Artylerii Lekkiej. Jako dowódca zwiadu 
dostał się do niewoli niemieckiej, z której zbiegł po około roku. 
Natychmiast zaangażował się w walkę w podziemiu w szeregach Orląt 
Warszawskich i AK. Na początku Powstania Warszawskiego dostał się 
po raz wtóry do niewoli niemieckiej. Następnie po oswobodzeniu przez 
armię amerykańską dołączył do II-go Korpusu Polskiego. Dopiero po 
zakończeniu II wojny światowej powrócił na studia inżynierskie w 
Londynie. Studia magisterskie oraz doktoranckie ukończył w Stanach 
Zjednoczonych. W Kanadzie współpracował nad podwoziem samolotu  
CF-105,  wykładał   w Ryerson Intitute of Technology w Toronto i na 
Uniwersytecie Albertańskim, gdzie szkolił przyszłych magistrów 
inżynierów i doktorów.  
 
          Pomimo bogatej pracy zawodowej, zawsze znajdował jednak 
czas dla sprawy polskiej. Przez trzy kadencje sprawował funkcję 
prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręgu Alberta. 
Współzałożyciel Towarzystwa Kultury Polskiej w Edmontonie, 
działacz harcerstwa polskiego, który rozumiał rolę młodzieży w 
budowaniu silnego kraju. Z tego właśnie wyszedł pomysł pomocy 
finansowej dla polskich studentów doktorantów. 
 
          Ostatnio w Polsce wymieniony został w słowniku    
biograficznym „POLONIA” autorstwa Agaty i Zbigniewa Judyckich 
wydanym przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Członek Komitetu 
Honorowego Budowy Pomnika Bitwy o Monte Cassino w Warszawie. 
Wyróżniony honorowym członkowstwem Związku Oficerów Rezerwy 
Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
 

Ciekawostki: 

Ważne Daty: 
Grudzień 2001 – rusza Konkurs 2002  
30 kwietnia 2002 – ostatni dzień na podania na Konkurs 2002 
Wrzesień 2002 – przyznanie dwóch stypendiów na Konkurs 2002 
Wrzesień 2002 – wysłanie stypendiów  
 
U Nas: 
Beata Goncerz-Pietraszko, nasza była vice Prezes, zaprzestała współpracy 
z fundacją po urodzeniu dziecka. Dziękujemy Ci Beato za Twój czas i ro-
zumiemy, ile czasu pochłania nowy członek Waszej rodziny.  
 
Stypendium 
Wysokość stypendium wynosi $2,500.00 CDN. 

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

akademickich. 

           Prof. Dr Czesław Mateusz Rodkiewicz, kapitan artylerii w 
stanie spoczynku, naukowiec, Harcerz Rzeczypospolitej. Trudno jest 
mi powiedzieć, które z wielu osiągnięć swego życia postawiłby na 
pierwszym miejscu. Czy te zawodowe – magister inżynier, doktor, 
katedra na Uniwersytecie Albertańskim, czy te społeczne – harcerz, 
działacz środowiska polonijnego nie tylko w Albercie, ale także w 
świecie. A może te wojskowe, gdy jako młody żołnierz brał udział w 
walkach z faszystowskim najeźdźcą. A może to, że finansowy 
dorobek swojego życia postanowił przeznaczyć na stypendia dla 
polskich studentów doktorantów. Nie my jednak będziemy oceniać 
tego człowieka lecz historia, a bez wątpienia już za życia jest on osobą 
historyczną. 

Czesław M. Rodkiewicz 
O Polsce i dla Polski 

Zebranie Zarządu Fundacji - Styczeń 2001. Od lewej: Dr Czesław Rodkiewicz,  Beata 
Goncerz-Pietraszko, Grzegorz J. Rudolf, Anna Kozarska i Janusz Wójcik 

One never notices what has been done; one 
can only see what remains to be done. 

Maria Skłodowska-Curie  


