
 
The Queen Jadwiga Foundation 

Melbourne, 29 May 2008 
 
Swieto Królowej Jadwigi – 8 czerwca 
 
Szanowni Panstwo, 
 
Jak co roku 8 czerwca obchodzimy swieto sw. Jadwigi Królowej. Msze sw. beda odprawiane w Katedrze Wawelskiej w 
Krakowie i w katedrze sw. Patryka w Melbourne. W tym roku swieto to wypadnie w niedziele i mamy nadzieje, ze 
spolecznosci polonijne, w tym Ksieza prowadzacy dzialalnosc duszpasterska wsród mniejszosci polskich beda pamietali 
o tym pieknym i wpisujacym sie juz na stale w polska tradycje swiecie ukochanej przez caly Naród Królowej. Bardzo 
trudno jest nam sobie wyobrazic fakt, iz polski Ksiadz móglby pominac w kazaniu wspomnienie wartosci ofiary i 
wkladu tak do rozwoju Kosciola w Polsce jak równiez do rozwoju naszego Narodu Pani Wawelskiej. Wiemy jak bardzo 
uroczyscie w srodowiskach polonijnych jak równiez w kosciolach w Polsce obchodzona jest rocznica konstytucji 3-go 
Maja chociaz zdajemy sobie sprawe, ze oswieceniowe przeslanie tejze Konstytucji nie jest wystarczjaco gleboko 
zinterpretowane. Jest tez bardzo niezrozumiale dlaczego tak wielu ksiezy zwlaszcza w srodowiskach polonijnych z taka 
niechecia odnosi sie do naszej sw. Królowej i zarazem najpiekniejszej i najwiekszej postaci  formujacej dzieje naszego 
Narodu. W naszym odczuciu jest to wyraz bardzo antypolskiej postawy. Byl czas kiedy ksiadz Bandurski widzac 
ogromne zagrozenie dla naszego Narodu wolal „zbudzmy Jadwige” i oto teraz kiedy nasz Papiez Jan Pawel II zbudzil 
Jadwige okazalo sie, ze nasze duchowienstwo zapadlo w gleboki sen. Najwy zszy czas by razem z calym Narodem 
zawolali „Jadwigo prowadz”. Jest to tak bardzo potrzebne dzisiaj naszemu Narodowi, który pozbawiony przywódców 
stacza sie do roli robotników cywilizowanego swiata. 
Jak co roku w katedrze sw. Patryka w Melbourne bedzie odprawiona Msza sw. W zwiazku z tym ze tegoroczne swieto 
wypadnie w niedziele poprosilismy arcybiskupa D. Harta o wspomnienie podczas kazania o sw. Jadwidze Królowej. 
Wiaze sie to równiez z postacia ks. Arcybiskupa Fr. Littla, który zmarl niedawno i który byl honorowym czlonkiem 
QJF. Doczesne szczatki Ks. Arcybiskupa spoczywaja w tejze Katedrze. Od tego czasu katedra sw. Patryka pozostanie 
na zawsze zwiazana ze sw. Jadwiga Królowa. Zapraszamy na Msze sw. w niedziele 8 czerwca do Katedry sw. Patryka 
w Melbourne na godzine 11-ta. 
Rozpoczelismy zbieranie funduszy na pozyskanie lokalu dla Instytutu Badan and Rozumieniem im. sw. Jadwigi 
Królowej. Instytut ten prowadzi bardzo nowoczesne i pionierskie badania. W przeciwienstwie do innych placówek 
naukowych (nielicznych) funkcjonujacych na terenie osrodków polonijnych, Instytut nasz prowadzi badania, które 
stanowia bardzo powazny wklad w rozwój nauki swiatowej. Zdajemy sobie sprawe jak bardzo wrogo nastawione sa do 
naszego Instytutu niektóre grupy osób a w szczególnosci tzw. dzialacze polonijni, którzy od lat lansuja tzw. robotnicze 
tradycje ludzi mieszkajacych w Polsce. Warto zwrócic uwage na fakt iz patia Hitlera (socjalistyczna) spowodowala to iz 
wszystkie wyzsze uczelnie w Polsce zostaly zamkniete a nasz Naród zostal zepchniety do roli robotników 
wprzegnietych w niewolniczy system najprymitywniejszej roboty. Podobnie w czasach komunistycznych ogromne 
rzesze robotników skandowaly w upojeniu socjalistyczne hasla (wcale do tego nie zmuszane). Zupelnie niezrozumiale 
staje sie wiec lansowanie przez niektóre srodowiska szególnie w Australii typu bohaterskiego dzialacza robotniczego i 
ukazywanie naszego Narodu jako narodu bohaterskich robotniczych mas. Przeciez to sluzy przedstawicielom rzadu 
australijskiego do zapedzania nas  do jak najprymitywniejszej roboty wykonywanej w bardzo prymitywnych warunkach 
i za bardzo niskie wynagrodzenie. Skoro jestesmy narodem robotników (jak to niektórzy dzialacze utrzymuja) to na co 
mozemy liczyc w Australii rzadzonej przez proletariacka formacje. Uwazamy iz szerzenie tego typu narodowej herezji 
jest powaznym przestepstwem przeciwko Narodowi polskiemu (jako próba wynarodowienia ) i powinno byc scigane 
przez prokurature. 
Jest ogromnie niepokojaca dzialalnosc ludzi skupionych wokól ks. Slowika (nawiazujacych do robotniczych tradycji) 
jak tez niektórych dzialaczy Federacji. Mamy nadzieje ze spolecznosc polonijna jest swiadoma faktu przesladowania 
nas (bardzo dobrze wyksztalconych Polaków dzialajacych w ramach Fundacji sw.Jadwigi Królowej) w Australii. W 
Polsce przed przyjazdem musielismy przechodzic przez bardzo ponizajace badania medyczne prowadzone przez 
Ambasade Australijska w Warszawe. Czy mozna sobie wyobrazic fakt iz tego typu badania moglaby prowadzic 
Ambasada Austrlijska w Niemczech czy Izraelu? Jak dotychczas zadna polska instytucja do tego powolana jak tez 
zadna polonijna organizacja w Australii nie zrobily nic w tym ewidentnym przejawie rasizmu Partii Kitinga. Nie 
uznanie naszych naukowych stopni, odebranie nam prawa jazdy narazilo nas na ogromne straty moralne i materialne. 
Przeciez prawo jazdy odbierane jest za spowodowanie powaznego drogowego przestepstwa. Tak wiec zaraz po 
przyjezdzie do Australii bylismy traktowani jako przestepcy ponoszacy kare nie tylko wszystkich oplat zwiazanych z 



odzyskaniem prawa jazdy ale równiez zdawania ponownego egzaminu czy wykupywanie niepotrzebnych „jazd”. Nie 
uznawanie polskich referee (nie wszyscy profesorowie których podawalismy w Polsce znaja angielski) i bardzo 
aroganckie odmawianie nam re feree przez „Polaków” z Australii powodowalo ze moglismy liczyc tylko na robotnicze 
pozycje (co nam niektórzy dzialacze jak równiez ksieza proponowali). Równiez teraz prowadzac dzialalnosc w QJF 
inspirowanej dzielami sw. Jadwigi Królowej jestesmy izolowani, ponizani i oczerniani przez niektórych „dzialaczy” 
polonijnych. Zasluga tychze dzialaczy jest to, ze statystycznie (mamy dobry dostep do danych statystycznych) jestesmy 
jedna z najnizej plasujacych sie Nacji w Australii. Dochodzi do tego iz pracujac dla naszego Instytutu jestesmy 
torturowani (we wlasnym mieszkaniu) przez ‘sasiadów’ i tzw. robotników i zmuszani do ucieczki z wlasnego 
mieszkania w którym wykonujemy wiekszosc prac dla naszego Instytutu. Zupelnie czyms nie do pojecia bylo  
wypedzanie nas z wlasnego mieszkania przez policjantów podczas gdy mielismy zwolnienie od lekarza (bedac w stanie 
bardzo silnego przeziebienia). Przez caly tydzien gdy zmuszeni bylismy przebywac w mieszkaniu bylismy torturowani 
przez „robotników” prowadzacych ogromnie szkodliwe dla naszego zdrowia roboty (w mieszkaniu pietro wyzej). Do 
teraz odczuwamy skutki tych traumatycznych przezyc. W kilka miesiecy pózniej, podczas prac przy wymianie okien (w 
budynku gdzie znajduje sie nasze mieszkanie) trwajacych ponad dwa miesiace musie lismy wynajmowac mieszkanie 
(placac duza sume pieniedzy za wynajecie mieszkania ) gdyz prowadzone roboty byly bardzo szkodliwe dla naszego 
zdrowia (mamy zeswiadczenie od lekarza) i „robotnicy” niejednokrotnie napadali na nas, ot tak dla rozrywki. Warto 
dodac iz samotna kobieta zmuszona przebywac w budynku gdzie te roboty byly prowadzone zmarla na skutek 
torturowania przez ‘robotników’. Jak dotychczas zadne kroki nie zostaly podjete w celu ukarania sprawców. Jest tez 
ogromnie niepokojacy fakt ogromnej nienawisci do nas (ludzi bardzo dobrze wyksztalconych i broniacych prawa 
naszego Narodu do zajmowania naleznego mu miejsca posród innych nacji) przez niektóre ugrupowanie ‘poloni 
australijskiej’. Podczas gdy zwrócilismy sie do prezesa federacji o umozliwienie korzystania przez krótki czas z 
pomieszczenia Federacji zostalismy przez niego w bardzo chamski sposób wyrzuceni. Przeciez to ów prezes stara sie 
pozorowac iz walczy o sprawe pamieci ofiar Katynia. Trudno udawac iz walczy sie w sprawie pomordowanych 
bestialsko oficerów, intelektualistów i ludzi nauki i zarazem „wspomagac” znecanie sie nad jednymi z najlepiej 
wyksztalconych z „profesional” grupy Polaków przybylych do Australii. Oprawcy NKWD pastwili sie nad Elita 
polskiego Narodu na podstawie rozkazu wydanego przez Stalina gdyz byl to czas wojny, z czyjego polecenia dziala ja  
polonijni „pomocnicy”? Równiez stawianie nas (w wiekszosci bardzo dobrze wyksztalconych profesjonalistów 
zwabionych podstepnie do Australii) na równi z grupa w wiekszosci niewyksztalconych emigrantów powojennych czy 
posierpniowych (z lat 80-tych) uciekinierów jest czescia scenariusza australijskiego Katynia lansowanego szczególnie 
przez niektóre polonijne srodowiska. Przeciez nawet w Australii na dobrze platne stanowiska wymagane jest wyzsze 
wyksztalcenie i profesjonalne doswiadczenie a nie jak twierdzi ks. Slowik czas przyjazdu do Australii (rok 1968) czy 
tez przynaleznosc do pewnych organizacji. 
Nie zaprzestaniemy poszukiwania mozliwosci pociagniecia do odpowiedzialnosci tak katów australijs kich jak tez ich 
polonijnych pomocników. Pragniemy przypomniec tym wszystkim którzy biernie przygladaja sie maltretowaniu 
czlonków QJF w Australii iz sa oni wspólwinni we spomagania oprawców australijskich. 
Pracujemy w skrajnie trudnych warunkach bez zadnego wynagrodzenia, przeznaczajac na prowadzone badania nasze 
prywatne srodki i przy tym torturowani we wlasnym mieszkaniu przez ‘sasiadów’. Nasza, ostatnio wydana naukowa 
ksiazka w Spinger-Verlag-u jest pionierska próba ukazania mozliwosci budowy myslacych maszyn które beda mialy 
ogromny wplyw, miedzy innymi na wyeliminowanie prostackiego materializmu lezacego u podstaw wielu 
zbrodniczych ideologii. Równiez myslace roboty, które sa czescia naszego badawczego programu  i które miejmy 
nadzieje w niedalekiej przyszlosci zasila szeregi Labour Party beda stanowily gwarant iz rzadzaca klasa bedzie 
wlasciwie ‘zaprogramowana’. 
Bardzo bysmy byli wdzieczni za pomoc w pozyskaniu bazy lokalowej dla QJRIU przez wplacenie kazdej kwoty na 
nasze konto: 
BSB  (06)3220 
Acc. No. 1006 3357 
Acc. Name: The Queen Jadwiga Foundation 
 
 
Z powazaniem, 
 
Dr Zbigniew Les 
Dyrektor the Queen Jadwiga Foundation 
Dyrektor the Queen Jadwiga Research Institute of Understanding 

 


