
 
Szanowny Panie Rektorze, 
 
Zbliża się dzień 8 czerwca, kolejna rocznica kanonizacji św. Jadwigi Królowej, 
darczyńcy Akademii Krakowskiej. Zwracamy się z prośbą do Senatu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego o godne uczczenie tego święta. Nauka polska a w szczególności uczelnie 
krakowskie, w tym Uniwersytet Jagielloński, zawdzięczają swoje istnienie naszej 
Wielkiej Świętej Królowej. W okresie ogromnej deprecjacji wartości chrześcijańskich i 
niczym nieuzasadnionego kultu prostackiego materializmu wspartego na nienaukowych 
przesłankach niektórych nauk przyrodniczych takich jak biologia czy fizyka 
doświadczalna, należy ze wzmożoną siłą przeciwstawić się temu co rujnuje naukowe 
poszukiwanie prawdy. Bez odniesienia do chrześcijańskich wartości prawda przeistacza 
się w swe zaprzeczenie. Nie możemy przejść obojętnie nad faktem nie włączenia 
wydziału teologicznego do „okrojonego” Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiele razy 
podczas wykładów na różnych uniwersytetach czy też w instytutach naukowych Australii 
po prezentacji wkładu św. Jadwigi Królowej w utworzeniu Wydziału Teologicznego 
zostajemy zasypywani pytaniami jak to się dzieje że na Uniwersytecie Jagiellońskim 
Wydział Teologii nie istnieje. Przecież nawet w tak zlaicyzowanym kraju jak Belgia 
istnieją uniwersytety z wydziałem teologicznym. Nie dziwi więc fakt że obecny Rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego jest zupełnie obojętny na historyczny wymiar naszego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, że Uniwersytet 
Jagielloński, który jest darem św. Jadwigi Królowej dla całego Polskiego Narodu nie 
może być zawłaszczany przez grupę nieodpowiedzialnych karierowiczów. Jesteśmy 
również przerażeni bardzo niskim poziomem kadry naukowej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Niestety tak jest oceniany w środowisku naukowym poza granicami 
naszego kraju. Jak długo jeszcze będziemy się musieli wstydzić za tak niski poziom 
kadry naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pragniemy przypomnieć Panu Rektorowi 
jak również Senatowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, że jesteście Państwo odpowiedzialni 
przed całym Narodem za doprowadzenie do „ruiny naukowej” tego wspaniałego daru 
naszej świętej Jadwigi Królowej.  
W przededniu rocznicy zwycięstwa grunwaldzkiego pragniemy prosić Szanownych 
Państwa o godne uczczenie tej rocznicy. Pragniemy podkreślić że zwycięstwo to zostało 
odniesione za sprawą św. Jadwigi Królowej, która przepowiedziała Krzyżakom 
nieuchronną klęskę jako karę za przylgnięcie do kultu prostackiego materializmu.  
Bardzo prosimy o włączenie się Uczelni w uroczyste obchodzenie święta 8 czerwca jako 
święta największego w historii darczyńcy dla nauki i szkolnictwa. Bardzo prosimy o 
zachęcenie studentów do złożenie hołdu Tej, która zapoczątkowała żakowskie tradycje 
miasta Krakowa. Niech wdzięczność ludzi nauki i studentów miasta Krakowa rozkołysze 
serce wawelskiego Zygmunta.  
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