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16 października obchodzimy kolejną rocznicę koronacji Jadwigi na Króla Polski i kolejną rocznicę wyboru 
kardynała Karola Wojtyły na Papieża. W tym dniu obchodzimy również święto św. Jadwigi Śląskiej, która była w 
pewnym sensie duchową przewodniczką św. Jadwigi Królowej. Zapraszamy do uroczystego obchodzenia tych 
rocznic ponieważ znaczą one bardzo przełomowe momenty w historii naszego słowiańskiego polskiego narodu. 
Zapraszamy serdecznie na wieczorną Mszę św. w Keysborough, w dniu 16 października. 
 

Podarunki od QJF na rocznicę koronacji św. Jadwigi Królowej 

       

Z okazji kolejnej rocznicy koronacji św. Jadwigi Królowej 10 września odbył się wykład prof. Z. Lesia na 
Uniwersytecie Melbourneńskim, współorganizowany przez IEEE Computer Science chapter. Wykad ten, 
dedykowany naszej ukochanej Patronce z okazji kolejnej rocznicy Jej koronacji przypadającej 16 października, 
przechodzi do historii jako pamiętne wydarzenie znaczące zmianę dotychczasowego sposobu uprawiania nauki. 
Z okazji tej rocznicy zostały też przygotowane kolejne utwory muzyczne dla św. Jadwigi Królowej jak również 
artykuł do profesjonalnego czasopisma ACS-u, który ukaże się niebawem.  

Instytut Badań nad Rozumieniem im. św. Jadwigi Królowej 

 
The Queen Jadwiga Research Institute of Understanding (QJRIU) (Instytut Badań nad Rozumieniem im. Świętej 
Jadwigi Królowej) został utworzony jako strukturalna część the Queen Jadwiga Foundation. QJRIU nawiązuje do 
tradycji Jadwigowego Uniwersytetu i jest kontynuacją wielkiego dziedzictwa Fundacji Uniwersytetu naszej 
Patronki. QJRIU jest jedynym naukowym instytutem prowadzącym badania nad wszelkimi aspektami myślenia i 
rozumienia. W tym roku ukazała się trzecia nasza książka Z. Les, M. Les „SUS: human understanding – machine 
understanding” dedykowana św. Jadwidze Królowej wydana przez jadno z najbardziej renomowanych 
wydawnictw naukowych Springer i prezentująca najnowsze rezulataty naszych badań zapoczątkowujące 
powstanie nowej dziedziny naukowej machine understanding. Książka ta to rezultat badań nad rozumieniem 
prowadzonych w nowo powstałym Instytucie Badań nad Rozumieniem (QJRIU) im. św. Jadwigi Królowej. 
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Rezultaty badań prowadzonych w QJRIU mogą mieć bardzo duży wpływ na sposób ujęcia i rozwiązywania wielu 
podstawowych problemów występujących w wielu współczesnych dziedzinach nauki, filozofii i teologii. 

        
W ramach prezentacji naszego dorobku naukowego prowadzimy wykłady (QJF Lecture) na uniwesytetach i w 
profesjonalnych instytucjach jak również prezentacje w ramach konferencji naukowych. W poprzednich latach 
wykłady prezentujące nasz dorobek naukowy prezentowane były między innymi na Melbourne University i 
Monash University. W tym roku odbył się wykład na Melbourne University, następne są planowane w innych 
naukowych ośrodkach. 

Wybór Królowej Roku 
Jedną z imprez towarzyszących obchodom święta św. Jadwigi Królowej 8-go czerwca jest wybór Królowej Roku. 
Laureatką tegorocznego konkursu została Martyna Kuppe z gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej we Wschowie. 
Ten konkurs ma bardzo duże znaczenie między innymi dlatego, że ukazuje jeden ze sposobów podążania 
śladami naszej Patronki i chociaż tytuł Królowej Roku ma znaczenie symboliczne to jednak ukazuje możliwość 
wyboru politycznej kariery i sięganie po najwyższe pozycje sprawowania władzy w Polsce. Każda z wybranych 
Królowych Roku w przyszłości może ubiegać się o fotel prezydencki w Polsce a być może także dzierżyć berło 
jako przyszły polski Król. Do sprawowania władzy i zasiadania na tronie trzeba młodzież od najmłodzych lat 
przyzwyczajać.  

Poczet Królowych Roku 

          
Istnieje wiele wizerunków Królowej Jadwigi tworzonych przez tak wybitnych twórców jak J. Matejko czy 
Bacciarelli jednakże ciągle jawi się pytanie, jak naprawdę wyglądała Królowa Jadwiga. W galerii portretów św. 
Jadwigi Królowej prezentujemy wspólczesne odczytywanie wizerunku św. Jadwigi. Co roku, wybierana Królowa 
Roku uosabia ten nasz wymarzony ideał Pani Wawelskiej.  

Perełki św. Jadwigi Królowej 

    

Po Mszy św. w katedrze wawelskiej zostały wręczone „Statuetki-Perełki 2015” dla młodzieży i dorosłych. 
Wręczenia dokonał ks. Prałat Z. Sochacki.  

Przekazanie skarbu wiary 

           
W tym roku po Mszy św. w Katedrze Wawelskiej po raz kolejny na ręce Królowej Roku przekazany został skarb 
wiary - krzyżyk z trawersitem. Jest to zapewnienie uczniów, że instytucje odpowiedzialne za układanie 
programu nauczania, kuratoria jak również nauczyciele będą zobowiązani do przekazywania skarbu wiary 
młodemu pokoleniu. 

W tym roku przyznano 20 perełek, które zostały dołączone do perełek z 
poprzednich lat znajdujących się w skarbcu w Katedrze Wawelskiej. Statuetki-
perełki z konkursu ‘Perełki św. Jadwigi Królowej’ dla młodzieży i studentów 
były wręczone 8 czerwca podczas Mszy św w Katedrze Wawelskiej. W tym 
roku laureatami statuetki-perełki zostali: prezes USOPAŁ J. Kobylański, 
Dyrektor ZS nr.n2 w Szczyrku Leszek Chrobak i Dyrektor ZS w ŻegocinieDanuta 
Pączek. 

http://www.qjfpl.org/book_2/Pol_Book1_P0_000.htm

