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Czesław M. Rodkiewicz 
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Cieszę się, że po raz kolejny spotykamy 
się na Walnym Zebraniu Zarządu 
Czesław M. Rodkiewicz Scholarship 
Foundation. Rok 2004 był dla nas 
nadzwyczajnym ponieważ ukończyliśmy 
nasz piąty Konkurs, sukces, który należy 
celebrować. W tym roku, przez Konkurs 
2004, wynagrodziliśmy dziewiątego i 
dziesiątego zwycięzcę. Jest to kamień 
milowy naszej organizacji oraz sukces 
k t ór y ś wi a d c z y o  d e d yk a c j i , 
doskonałości, i wytrwałości Zarządu. 
Składam więc najgorętsze gratulacje 
Prof. Dr Rodkiewiczowi i wszystkim 
członkom Zarządu za wspaniałe 
osiągnięcia, za umiejętności, cierpliwość, 
wkład pracy i za ich bezinteresownie 
poświęcone godziny. 
 
W imieniu całego Zarządu, dziękuję 
również wszystkim aplikantom i 
gratulujemy zwycięzcom, p. Magdalenie 
Kasprowicz oraz p. Januszowi 
Domańskiemu. Oboje otrzymali 
stypendia w wysokości po CAD 
$ 3 , 0 0 0 . 0 0  k a ż d y.  W yb i e r a n i e 
zwycięzców, jak zwykle, nie było łatwą 
sprawą. Ciężko jest wybierać tylko 
dwóch z tylu zgłoszeń o bardzo wysokim 
poziomie. Wiara, że nasza praca 
wspomaga polskich studentów w 
osiągnięciu ich celu daje nam 
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Od Prezesa 

Rozstrzygnięcie Konkursu 2004 to kolejny istotny krok w życiu Fundacji doktora 
Rodkiewicza. To już po raz piąty przeprowadziliśmy selekcję kandydatów w celu 
przyznania stypendiów. Wyłonienie tylko dwóch laureatów nie jest zadaniem 
łatwym zwłaszcza, że wszyscy kandydaci prezentowali wysoką klasę swoich prac. 
Zróżnicowanie tematów zmuszało nas do wytężonej uwagi podczas procesu 
selekcyjnego. Na szczęście Zarząd Fundacji, wspierany nie tylko finansowo przez 
osobę Prof. Dr Rodkiewicza, uporał się z tym honorowym zadaniem. 
 
Tak więc laureatami Konkursu 2004 zostali: 
 

Mgr Inż. Janusz Domański - absolwent Politechniki Warszawskiej. Tytuł 
pracy: Rekonstrukcja stawu biodrowego z zastosowaniem endoprotez 
dopasowanych. 
 

Mgr Inż. Magdalena Kasprowicz - absolwentka Politechniki Wrocławskiej. 
Tytuł pracy: Modelowanie wewnątrz czaszkowej kompensacji ciśnieniowo-
objętościowej u pacjentów z wodogłowiem. 

Doktoranci otrzymali równorzędne nagrody w wysokości $3000.00 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 2005. 
 
Laureaci Konkursu 2003: 
• Dariusz Janusek—Politechnika Warszawska 
• Małgorzata Wąsowska—Uniwersytet Warszawski  
 
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 
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Czesław M. Rodkiewicz: 

o Polsce i dla Polski 

            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 – bogata kariera naukowa, 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. 
           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 inżynieryjne 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. 



satysfakcję i motywację na dalszą pracę. 
 
Dziękujemy następującym osobom za pomoc w rozgłaszaniu 
wiadomości o Konkursach naszej Fundacji: 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, 
oraz Prof. Dr H. Podbielska. 
 
Bardzo dziękuje panu Dr W. Kalicie w Warszawie, który w tym 
roku zorganizował uroczyste wręczenie nagród w Polsce. 
Chociaż jesteśmy seperowani tysiącymi kilometrów szybko 
dochodzimy do porozumienia. Dziękuję Panu za współpracę. 
 
Jak każda dynamiczna organizacja, nasza Fundacja przeszła 
w tym roku zmiany i z nimi pewne odnowienie. Dwóch 
członków Zarządu, Artur Kruszelnicki oraz Małgorzata Sudoł 
ukończyli studia medyczne. Dr Kruszelnicki ukończył studia 
podriatyczne w San Francisco i dostał pracę w Bostonie. Dr 
Sudoł będzie kontynuowała studia specjalizacyjne w 
dziedzinie „physical medicine and rehabilitation” w Vancouver. 
Bardzo cieszymy się z ich osiągnięć i życzymy dalszych 
sukcesów. 
 
Serdecznie witamy nowego członka Zarządu w osobie p. Marii 
Muszyńskiej. Pani Muszyńska jest z zawodu farmaceutką, 
oraz wieloletnią działaczką polonijną w Towarzystwie Polsko-
Kanadyjskim oraz w harcerstwie na terenie Edmonton. Bardzo 
cieszymy się, że p. Muszyńska zgodziła się współpracować w 
naszym gronie. 
 
W imieniu całego Zarządu serdeczne podziękowania składam 
również Profesorowi Doktorowi Rodkiewiczowi za 
poświęcenie, wizję i dalsze finansowanie Fundacji. 
Dziękujemy Panu Profesorowi za wsparcie i zaufanie. 
 
Z poważaniem, 
 
 
Grzegorz J. Rudolf 
Prezes 

Od Prezesa cd. 

W ZarzW ZarzW ZarzW Zarząąąądzie CMRSFdzie CMRSFdzie CMRSFdzie CMRSF    
Zarząd Fundacji zawsze pamięta o urodzinach naszego fundatora, ale i 
my jesteśmy czasem zaskoczeni tym co potrafią przygotować nasze 
pociechy.  
 
 
 

Członkowie Zarządu mieli fantastyczną okazję wypełnienia zaszczy-
tnego obowiązku złorzenia uroczystego przyrzeczenia. Tak więc  

18 września 2005 roku podczas Walnego Zebrania Fundaji pow-
tarzaliśmy z dumą za naszym mentorem słowa przysięgi. Wspólnie  
trzymaliśmy ręce na kopii "Szczerbca", która jest darem naszego 
fundatora Prof. Dr Rodkiewicza dla Fundacji. Była to dla nas 
wszystkich chwila niezapomniana i niezwykle wzruszająca. Uro-
czystość ta pozwoliła nam uświadomić sobie jak istotna i jak od-
powiedzialna  jest nasza ochotnicza praca dla Fundacji. Bo tak 
naprawdę to przecież nasza Fundacja bezpośrednio służy naszej 
w s p ó l n e j  t a k  o d l e g ł e j  o j c z y ź n i e — P o l s c e . 

W ZarzW ZarzW ZarzW Zarząąąądzie CMRSF cd.dzie CMRSF cd.dzie CMRSF cd.dzie CMRSF cd.    
Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, 
lecz często; tak człowiek staje się rozumny, 
czytając nie dwa razy, lecz często. 

Giordano Bruno  

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 

      Ciekawostki: 
Zarząd serdecznie wita nowego członka, panią Marię Muszyńską 
 
Ważne Daty: 
Grudzień 2004  –  rusza Konkurs 2005               
30 kwietnia 2005  –  ostatni dzień na podania na Konkurs 2005 
Wrzesień 2005  –  przyznanie i wysłanie dwóch stypendiów na Konkurs 2005 
 
Stypendium 
Wysokość stypendium wynosi $3,000.00 CDN. 

18 wrzesień 2004—uroczyste przyrzeczenie członków Zarządu Fundacji. Od 
lewej Janusz Wójcik, Anna Kozarska, Grzegorz Rudolf, Ryszard Kania, Maria 

Muszyńska i prowadzący przyrzeczenie Dr Czesław Rodkiewicz 

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

w polskich ośrodkach akademickich. 

Dr Rodkiewicz z potencjalnymi członkami Fundacji życzącymi mu jak 
potrafią wszystkiego co najlepsze. 


