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Wkraczamy w kolejny rok działalności 
Czesław M. Rodkiewicz Scholarship 
Fundation. Osiem konkursów pozwoliło 
nam nagrodzić jak do tej pory szesnastu 
laureatów. Jako zarząd Fundacji mieliśmy 
szansę zobaczenia w jakim kierunku dążą 
polscy inżynierowie, którzy próbują 
zdobycze inżynierii wprowadzać do 
medycyny.  A celem naszej Fundacji jest 
ułatwienie tym właśnie naukowcom ich 
pracy, a także zachęcenie nowych do 
próbowania swoich sił w tej szlachetnej 
dziedzinie. 
 
Jedyny sponsor i pomysłodawca Fundacji, 
Prof. dr Czesław M. Rodkiewicz,  może dziś 
obserwować efekty działania swej 
organizacji, która została założona w 1999 
roku. Dokładniejsze dane dotyczące 
Fundacji oraz naszego Fundatora dostępne 
są na stronie internetowej www.republika.pl/
cmrsf. 
Dzisiaj, w przeddzień dziewiątego już 
Konkursu słowa te pisane są przez nowego 
Prezydenta. Współzałożyciel, wieloletni 
Prezydent i siła napędowa naszj Fundacji 
od mometu zaistnienia pomysłu o tym 
przedsięwzięciu - Grzegorz Rudolf nie 
może dzisiaj kontynuować z nami 
współpracy. Jest to wielka strata dla nas 
jako Fundacji. Nasza praca jest jednak o 
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Od Prezydenta 

Minęły kolejne wakacje, w Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation jest to 
okres kiedy nasza praca staje się czymś realnym - jest to okres przyznawania 
stypendiów. To już po raz ósmy zarząd naszej Fundacji spotkał się w celu 
przeprowadzenia selekcji kandydatów. Prace, które otrzymaliśmy były jak zwykle 
bardzo ciekawe i obejmowały szeroki zakres oraz wiele dziedzin naukowych. Zaan-
gażowanie doktorantów w prowadzone przez nich badania jest zauważalne i 
dowodzi, że każdy z nich ma szansę pozostania laureatem naszego Konkursu. My 
niestety możemy przyznać tylko dwa stypenia. 
Laureatami Konkursu 2007 zostali:  
• Mgr inż. Barbara Kolarik - Politechnika Śląska - Badania wpływu estrów 

kwasu flalowego na zdrowie. 
• Mgr inż. Dorota Szczęsna - Politechnika Wrocławska - Badania i ocena ki-

netyki filmu łzowego oka ludzkiego przy pomocy interferometrii. 
Doktoranci otrzymali równorzędne nagrody w wysokości CDN$3,000.00 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 do wzięcia udziału w 
Konkursie 2008. 
A oto lista laureatow z lat 2000-2006: 
    * Ewa Teślak -- Politechnika Poznańska 
    * Paweł Borkowski -- Politechnika Warszawska   
    * Julita Kulbacka -- Wrocławska Akademia Medyczna 
    * Paweł Kuklik-- Politechnika Warszawska   
    * Magdalena Kasprowicz -- Politechnika Wrocławska 
    * Janusz Domański-- Politechnika Warszawska   
    * Dariusz Janusek -- Politechnika Warszawska 
    * Małgorzata Wąsowska-- Bydgoska Akademia Techniczno-Rolnicza   
    * Marek Tomasz Kulig -- Akademia Górniczo-Hutnicza 
    * Krzysztof Stanisław Urbaniak -- Politechnika Warszawska 
    * Marek Pawlikowski -- Politechnika Warszawska  
    * Paweł Świercz -- Warszawska Akademia Medyczna  
    * Stanisław Jan Kowalik -- Politechnika Warszawska 
    * Agnieszka Ulatowska-Jarża -- Politechnika Wrocławska 

Konkurs 2007 W Naszej Fundacji 
Przeleciał kolejny rok działalności Fundacji, kolejni laureaci otrzymali 
nasze nagrody. Wakacje w Polsce spędzał członek zarządu inż. Ryszard 
Kania z rodziną i dlatego miał okazję uczestniczyć w uroczystości 
wręczenia nagrody pani mgr inż. Barbarze Kolarik. Takie spotkanie, 
może trochę krótkie, pozwala jednak Fundacji  na lepsze poznanie 
sytuacji studentów doktorantów w Polsce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarząd został zasilony nowymi osobami: pani mgr Justyna Janisz nowy 
skarbnik Fundacji, oraz pan Jan Kowalczewski B.Sc. Nowym 
Prezydentem został wybrany pan Janusz Wójcik, a Hanka Kozarska 
objęła funkcję Vice Prezydenta. Zmiany personalne nie wpływają 
jednak w żaden sposób na cel działalności Fundacji, który pozostaje 
niezmienny. 

Ryszard Kania, pani mgr inż. Barbara 
Kolarik i dr Wojciech Kalita na starym 

mieście w Warszawie 

Pani mgr inż. Dorota Szczęsna w 
towarzystwie dyrektora Fundacji dr 

Wojciecha Kality 
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Wrzesień 2007 Prof. dr Czesław M. Rodkiewicz  w otoczeniu nowych prezesów  
Fundacji.  W drugim rzędzie stoją: R. Kania, M. Muszyński i J. Kowalczewski 

Dr Wojciech Kalita, pani mgr inż. Barbara Kolarik i mgr inż.Ryszard Kania 
z rodziną  na starym mieście w Warszawie - lipiec 2007 

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

Scholarship Foundation w polskich ośrodkach akademickich. 

http://www.republika.pl/


Od Prezydenta cd. 

“Mądrość nie polega na sprycie, ale na umiejętności obstawania 
przy prawdach oczywistych. Ten przetrwa, kto wybrał 
świadczenie prawdom oczywistym. Kto wybrał chwilową iluzję, 
by na niej zarobić, ten przeminie wraz z iluzją.” 
 
 

                     ks. Józef Tischner  

Nasze Kontakty 
 
Janusz Wójcik, President 
622 Wahstao Rd 
Edmonton, AB T5T 2Y4 Canada 
E-mail: jwojcik@mail.com 
Telefon: (780) 486-7838 

Dr Wojciech Kalita, Board Director 
ul. Smoleńskiego 27a m43 
01-698 Warszawa, Polska 
E-mail: wkalita@ippt.gov.pl 

http://republika.pl/cmrsf 

     Ciekawostki: 
Ważne Daty: 
Grudzień 2007  –  rusza Konkurs 2008           
30 kwietnia 2008  –  ostatni dzień na podania na Konkurs 2008 
Wrzesień 2008  –  przyznanie i wysłanie dwóch stypendiów na Konkurs 
2008 
 
Stypendium 
Od Konkursu 2008 wysokość stypendium wynosi CDN$4,000.00  

tyle ułatwiona, że Grzegorz pozostawił nas w gotowości do 
kontynuowania tego zadania. Jest wyłączną zasługą Grzegorza  
ustanowienie trwałego, prawnego formatu Fundacji, przez 
zredagowanie statutu i przeprowadzenie rejestracji prowincjonalnej. 
Jesteśmy Ci Grzegorzu wdzięczni za przepracowane razem lata, 
dziękujemy Ci za wszystko, czego mogliśmy się od Ciebie nauczyć. 
Zyczymy Ci pomyślności w Twoim życiu osobistym i pracy 
zawodowej, a przede wszystkim dużo siły i zdrowia.  W tym 
momencie chciałbym również podziękować całemu Zarządowi za 
kolejny wspólnie przepracowany rok. Gratuluję Hani Kozarskiej 
wyboru na funkcję Vice Prezydenta. Witam nowych członków: panią 
mgr Justynę Janisz, która wspomagać będzie pracę Fundacji jako 
nowy skarbnik, oraz pana Jana Kowalczewskiego B.Sc., który byłby 
doskonałym kandydatem do otrzymania naszego stypendium gdyby 
nie fakt, że całą edukację otrzymał poza granicami Polski. Nie sposób 
także pominąć członków Komisji Rewizyjnej w składzie: Michał 
Dziarmaga, B.Sc. Mark Leszczewski, B.Comm. i Marie Muszyński, B.
Sc.Pharm.  
Podziękowania należą się także osobom, które od momentu 
powstania Fundacji pomagają nam w utrzymywaniu kontaktów z 
polskimi ośrodkami akademinckimi, aby jak najwięcej potencjalnych 
kandydatów miało szansę brania udziału w naszych konkursach. Do 
tych osób należą: Prof. dr R. Fiedorow, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza, Poznań; Prof. dr K. Gołoś, Politechnika Warszawska, 
Warszawa; Dr J. Marciniak, Politechnika Śląska, Gliwice; Prof. dr A. 
Nowak, Politechnika Śląska, Gliwice; Prof. dr H. Podbielska, 
Politechnika Wrocławska, Wrocław; Dr W. Roszak, Krokbackgaten, 
Malmo, Sweden; Prof. dr S. Uziak, Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej, Lublin; Prof. dr E. Walicki, Politechnika Zielonogórska, 
Zielona Góra; Prof. dr S. Zając MD, Warszawa; Dr J. Centkowski, 
Gdańsk-Osowa; Dr Jadwiga Brzuchowska, Politechnika Wrocławska, 
Wrocław. 

A teraz Wy kandydaci Konkursu 2007 - bez Was Fundacja nasza nie 
miałaby prawa istnienia. Wy wszyscy poprzez prowadzone przez 
Was prace jesteście prawdziwymi zwycięzcami. Również serdeczne 
gratulacje należą się laureatom Konkursu 2007 pani mgr inż. 
Barbarze Kolarik z Politechniki Śląskiej oraz pani mgr inż. Dorocie 
Szczęsnej z Politechniki Wrocławskiej. Zyczymy Wam wszystkim 
dalszych sukcesów w Waszej pracy, a także w życiu osobistym.  
Na dzień dzisiejszy najważniejszy jest jednak Konkurs 2008. Niech 
więc wizja Prof. Dr Rodkiewicza o pomoc w rozwoju polskiej nauki 
pomoże nam jak najlepiej wypełniać powierzone nam zadania. 
 
Z poważaniem, 
 
Janusz Wójcik           
Prezydent 

Edmonton nasze miasto     Edmonton nasze miasto cd. 

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. Około milionowe miasto położone w pięknej 
dolinie rzeki North Saskatchewan, posiada największą ilość parków na jednego 
mieszkańca w Ameryce Północnej. W mieście jest wiele ośrodków rekreacy-
jnych. 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 potężna, prężnie dzia-
łająca polska społeczność. Ostania 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 ist-
nieje 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 polskie 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 przedsz-
kolnego do klasy 8. Mamy także dwa polskie kościoły katolickie: 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 7 lat polski dyrygent pan Grzegorz Nowak 
dyrygował tutejszą Orkiestrą Symfoniczną. W Edmontonie istnieje wiele pol-
skich sklepów, w których można kupić produkty importowane z Polski, więc nie 
tracimy również kontaktów smakowych z Ojczyzną. 
 
W Edmontonie od lat aktywnie działa kilka zespołów folklorystycznych, które 
znane są nie tylko w naszym mieście. Występują one często na rożnego rodzaju 
festiwalach nie tylko w Albercie, ale także w różnych krajach, no i oczywiście w 
naszej Ojczyźnie Polsce.  

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 organizacji, których 
celem jest troska o rozwój myśli, nauki i przyszłości Polski. 

Zespół tańca Mazur  to tylko jedna z wielu polskich grup tanecznych w Edmonton. 
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