
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 Zjednoczonych w 
poszukiwaniu lepszej przyszłości. Z powodów rodzinnych przerwał 
studia magisterskie na Uniwersytecie Illinois w Chicago i wyjechał do 
Kanady. Na Uniwersytecie 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 oddziału Edmon-
tońskiego 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. 
 

Prof. Dr Czesław Mateusz Rodkiewicz - kapitan 
artylerii w stanie spoczynku, naukowiec, Harcerz Rzeczypospolitej.  
Ostatnio  wymieniony  został  w  Polskim słowniku 
biograficznym „POLONIA” autorstwa Agaty i Zbigniewa 
Judyckich wydanym przez PWN, w „Almanachu Woreyd” oraz w 
Honorowej Księdze Nauki Polskiej wydanej przez OPI. Członek 
Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Bitwy o Monte Cassino w 
Warszawie. Wyróżniony honorowym członkowstwem Związku 
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 
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As the warm and sunny days of summer 
fade into distant memory, the fresh cool-
ness of September signals the end of an-
other year of operation of the Czesław M. 
Rodkiewicz Scholarship Foundation and the 
beginning of a new one. Now that Konkurs 
2002 has concluded, the grant winners se-
lected and cheques mailed out it gives me 
great pleasure, as always, to report on the 
activities of the Foundation over the past 
twelve months. 
 
Konkurs 2002 was another smashing suc-
cess. We received a total of 26 applications 
from doctorate students in the top universi-
ties throughout Poland. As in previous 
years we are very pleased with the quality 
of the submissions. The applicants to 
Konkurs 2002 each demonstrated leader-
ship, excellence and commitment in their 
chosen disciplines. 
 
W imieniu całego Zarządu, dziękujemy 
wszystkim aplikantom i gratulujemy 
zwycięzcom, p. Krzysztofowi Urbaniakowi 
oraz p. Markowi Kuligowi. Obaj otrzymali 
stypendia w wysokości po CAD $2,500.00 
każdy. 
 
Nasze sukcesy zawdzięczamy naszym 
współpracownikom w Polsce, którzy 
bezinteresownie rozpowszechniaja 
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     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 projektantujac 
zasady dzialania departamentu edukacji. 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 ma różne zainteresowania: sport, akwarele, historia II wojny 
światowej.  
 

     Małgorzata Sudoł  – 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 również 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 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 badmingtona, szachy lub jeździ na nartach. 
Uważa, iż fotografia, a zwłaszcza jej obróbka na komputerze, to fantastyczna 
sprawa. 
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informacje o Konkursach naszej Fundacji. Serdecznie 
dziękujemy następującym wybitnym osobom za ich wkład 
pracy: Prof. Dr R. Fiedorow, Prof. Dr K. Gołoś, Dr W. Roszak, 
Prof. Dr S. Uziak, Prof. Dr E. Walicki, Prof. Dr S. Zając M.D., 
Dr J. Centkowski, Prof. Dr A. Nowak, Dr J. Marciniak, oraz 
Prof. Dr H. Podbielska M. D.. 
 
Chciałbym również podziękować wszystkim członkom 
Fundacji, którzy corocznie dają z siebie wiele wysiłku i pracy 
na korzyść polskich studentów w Polsce: Panu Dr. W. Kalita, 
w Warszawie, Panu Januszowi Wójcikowi, Skarbnikowi, Pani 
Annie Kozarskiej, Sekretarce, Panu Ryszardowi Kanii, i Pani 
Malgorzacie Sudoł. Dziękuję za waszą bezinteresowność, 
twórczość oraz samozaparcie. Bardzo miło się z Wami 
pracuje. 
 
Serdecznie dziękujemy Panu profesorowi Cz. Rodkiewiczowi 
za dalsze finansowanie Fundacji, za Pana przewodnictwo, 
mądrość, wizję oraz przyjemną współpracę. Ciesząc się z 
osiągnięć naszej młodej Fundacji gotowi jesteśmy nadal 
pracować rzetelnie i skutecznie, aby nieść chętną pomoc 
naszym rodakom w Ojczyźnie. 
 
Z poważaniem, 
 
 
Grzegorz J. Rudolf 
President 

Od Prezesa cd. 

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

Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation w polskich 
ośrodkach akademickich. 

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.        
                                        

                                                  Francis Bacon  

Po raz trzeci Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation przeprowadziła selek-
cję kandydatów  w  celu  przyznania  stypendiów.  Otrzymaliśmy, ku naszemu zad-
owoleniu, 26 podań.  Kandydaci  prezentowali  wysoką klasę prowadzonych badań, 
których zakres obejmował ortopedię, stomatologię, kardiologię, okulistykę, biotech-
nologię, traumatologię i endokrynologię. Laureatami Konkursu 2002 zostali: 
 
• Mgr Inż. Marek Tomasz Kulig - absolwent Akademi Górniczo-

Hutniczej w Krakowie. Tytuł pracy: Zastosowanie systemów pomiaru 
odkształceń w aparacie typu Ilizarowa do wspomagania procesu egalizacji 
kończyn w warunkach klinicznych. 

 
• Mgr Inż. Krzysztof Stanisław Urbaniak - absolwent Politechniki 

Warszawskiej. Tytuł pracy: Automatyczne wspomaganie oceny zdjeć mam-
mograficznych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. 

 
Doktoranci otrzymali równorzedne nagrody w wysokości $2500.00 CDN każdy. 
Serdecznie gratulujemy laureatom, a pozostałym kandydatom dziękujemy za za-
interesowanie się naszym konkursem i życzymy sukcesów w pracy zawodowej. 
Zapraszamy wszystkich kandydatów z lat poprzednich i oczywiście nowych do 
wzięcia udziału w Konkursie 2003. 
 
Laureaci Konkursu 2001: 
• Marek Pawlikowski  
• Pawel Świercz  
Laureaci Konkursu 2000: 
• Agnieszka Katarzyna Ulatowska-Jarża  
• Stanisław Jan Kowalik 

    Konkurs 2002 

Ciekawostki: 
Ważne Daty: 
Grudzień 2002  –  rusza Konkurs 2003          
30 kwietnia 2003  –  ostatni dzień na podania na Konkurs 2003 
Wrzesień 2003  –  przyznanie dwóch stypendiów na Konkurs 2003 
Wrzesień 2003  –  wysłanie stypendiów  
 
Stypendium 
Wysokość stypendium wynosi $2,500.00 CDN. 

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 Ka-
nadzie i graniczy od zachodu z Brytyjską Kolumbią i od wschodu z Sas-
katchewan. 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 Edmonton Oilers”. 

Edmonton jest miastem wielokulturowym, gdzie mieszka po-
tężna, prężnie działająca polska społeczność. Ostatnia fala emigracyji to 
lata 80 i początek lat 90. Dla rodziców, Polaków, priorytetową 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. Dzia-
łają tu również dwie polskie sobotnie szkoły. Szkoła im. Henryka Sien-
kiewicza istnieje od roku 1960, a szkoła im. Marii Chrzanowskiej pow-
stała na początku lat 90. Do szkół tych uczęszczają dzieci od wieku 
przedszkolnego do klasy 8. Mamy również dwa polskie katolickie 
kościoły pod wezwaniem Różańca Świętego i Matki Bożej Królowej Pol-
ski.  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 Edmon-
tonie istnieje wiele polskich sklepów, w których można kupić produkty 
importowane z Polski, tak, że nie tracimy również kontaktów smakowych 
z Ojczyzną. 
           W roku 1995 Polonia świętowała stulecie osadnictwa pierwszych 
Polaków w Albercie. W Edmontonie od wielu lat działa około 20 różnych 
polsko-kanadyjskich organizacji. Nasza Fundacja, jest jedną z nich, 
których celem jest troska o rozwój myśli, nauki i przyszłości Polski. 
                                           Malgorzata Sudoł i Anna Kozarska 

Edmonton 


