
 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

Jak co roku 16 października obchodzimy uroczyście rocznicę koronacji św. Jadwigi na Króla Polski i wyboru 
kardynała Karola Wojtyły na papieża. Zwykle naród doceniając wkład twórcy w tworzeniu wielkiego dzieła 
uwiecznia to dokonanie w postaci pomnika lub też w postaci uroczyście obchodzonych rocznic. Dziełem św. 
Jadwigi Królowej jest nasz polski naród i nasze polskie państwo. Dzieło to nie ma więc sobie równych pośród 
dzieł twórców polskiego narodu. Święty Król dla nas Polaków katolików ma ogromne znaczenie i jest w 
pewnym sensie zapewnieniem Nas przez Bożą Opatrzność iż mamy w Niebie Orędowniczkę, która nigdy 
swojego narodu nie opuści w potrzebie. Jednakże bardzo niepokoi nas fakt, że niektóre środowiska polonijne, 
w tym wielu księży stara się przeciwstawiać Maryję jako królową Polski ze św. Jadwigą Królem Polski. Kult 
Maryjny w Polsce był bardzo rozwinięty na długo przed tym zanim król Jan Kazimierz złożył sławne śluby 
jasnogórskie. Pragniemy również zwrócić uwagę na bardzo niepokojący fakt, że środowiska które tak bardzo 
lansują kult Maryi Królowej Polski zupełnie wymazują z pamięci narodowej tak Bogurodzicę (hymn polski) 
jak też wielką krzewicielkę kultu Maryjnego w Polsce św Jadwigę Królową. Wierzymy, że Maryja jako nasza 
Niebieska Matka jest najlepszą naszą opiekunką i tytuł królowej w żaden sposób nie może wpłynąć na wielkość 
jej matczynego opiekuńczego serca w stosunku do każdego ludzkiego istnienia. Odnosimy wrażenie, że 
niektóre środowiska bardzo świadomie nadużywają tytułu Maryi Królowej Polski aby ukryć swoje masońsko-
lewackie antymonarchistyczne nastawienie. Święta Jadwiga zaś jako król Polski, który tak bardzo przyczynił 
się do wydźwignięcia naszego narodu do rangi cywilizowanego narodu Europy, wydepcze w Niebie wszystkie 
możliwe ścieżki po to aby Jej naród, któremu przed wiekami królowała przywrócić do rangi narodu jakim był 
za czasów Jej panowania. Bardzo byśmy byli wdzięczni polskim mniejszościom narodowym za włączenie się 
do uroczystego obchodzenia tej tak ważnej rocznicy w dziejach naszego narodu. Nie możemy sobie wyobrazić 
żeby Syn czy Córka naszego narodu, narodu który jest dziełem św. Jadwigi królowej, mógł przejść obojętnie 
nad tym tak ważnym dla nas wszystkich świętem. Zanik uczuć patriotycznych wśród środowisk polonijnych 
wskazuje na to że tak naprawdę niewielu jest wśród polskiej polonii przedstawicieli naszego narodu. Przecież 
nieustannie powtarzano nam że Polska była krajem tolerancyjnym w którym żyło wiele nacji i dla których teraz 
Polska stanowi tylko dobre źródło do wyłudzania surrealnych odszkodowań. Szokuje też postawa niektórych 
środowisk w Polsce, które nas członków mniejszości polskiej traktują jako kopalnię łatwych do zdobycia 
dolarów. Zupełnie nie interesuje ich to, że większość Nas mniejszości polskiej w tym szczególnie w USA i w 
Australii zajmuje bardzo niskie pozycje w społeczeństwach tych krajów na skutek ogromnej dyskryminacji czy 
też rasizmu. Dzieje się to między innymi dlatego, że większość tzw. parafii polskich jak też organizacji 
polonijnych utrzymuje z wiadomych względów stereotyp polaka-robotnika. Tylko prosty prymitywny lud 
(robotnik) jest nadzieją niektórych „polonijnych środowisk”  na podtrzymanie polskiej (robotniczej) tradycji. W 
naszym odczuciu jest to poważne nadużycie czy też wręcz przestępstwo przeciwko narodowi polskiemu. Dziwi 
nas także dlaczego Chrystusowcy, zakon który w swojej misji zawiera hasło „wszystko dla Polonii” z takim 
uporem lansuje postać św. Faustyny a z taką niechęcią odnosi się do naszej św. Jadwigi Królowej. The Queen 
Jadwiga Foundation (QJF) podjęła się ogromnego zadania przełamywania nie tylko poza granicami kraju 
stereotypu polaka-robotnika (zwykle zaszczutego, rozpitego i zapędzanego do najbardziej prostackiej, 
prymitywnej roboty za bardzo marne pieniądze). Jesteśmy w pełni przekonani, że św. Jadwiga Królowa 



fundatorka Akademii Krakowskiej nigdy nie pozwoli na to aby nasz naród był tak poniewierany i poniżany. 
Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, iż w dzisiejszych czasach zdobycie wyższego wykształcenia nie jest 
już wystarczające na to aby odbudowywać naszą narodową świadomość i nasz narodowy honor. Wykształceni 
Polacy muszą zaistnieć w świadomości jako twórcy kultury a nie tylko jej plagiatorzy. Odpowiedzią na to 
wyzwanie jest powołanie the Queen Jadwiga Reserach Institue of Understanding (Instytutu Badań nad 
Rozumieniem im. św. Jadwigi Królowej). Działalność the Queen Jadwiga Reserach Institue of Understanding, 
który prowadzi badania w najbardziej złożonej dziedzinie jaką jest badanie nad myśleniem i rozumieniem 
przynosi ogromną chlubę naszemu narodowi jak również przyczynia się w ogromnym stopniu do 
przełamywania stereotypu „polaka-robotnika”. Nie dziwi więc fakt, że w środowisku „polonijnym” otoczeni 
jesteśmy ogromnym murem wrogości niektórych księży jak też tzw. „działaczy polonijnych” starających się za 
wszelką cenę utrzymać ten tak niekorzystny dla naszego narodu ludowy stereotyp. Badania naszego instytutu 
przyczyniają się do poznania procesów związanych z naszym ludzkim myśleniem i rozumieniem i ukazują 
ogromną rolę jaką odgrywa wiara w życiu każdego człowieka.  

Pracujemy w bardzo trudnych warunkach na skutek niszczącej działalności rządu australijskiego. Jest to bardzo 
planowa polityka mająca na celu niszczenie kultury polskiej. W przekonaniu władz australijskich, podobnie jak 
hitlerowskich władz okupowanej Polski, mniejszość polska w Australii może co najwyżej aspirować do 
utrzymywania ludowych zespołów propagujących prymitywny ludowy folklor. Jesteśmy zaszokowani, że w 
tym rasistowskim politycznym nastawieniu władze Australii są wspierane przez tak wielu ludzi przybyłych z 
Polski. Zwracamy się z ogromnym apelem do wszystkich przedstawicieli naszego narodu jak również 
przyjaciół naszego narodu o wsparcie tego wielkiego dzieła jakim jest Instytut Badań nad Rozumieniem im. św. 
Jadwigi Królowej. Mogą to być wpłaty na konto naszego instytutu lub też darowizny. Każda wpłata będzie 
znaczącym wkładem w rozwój tego wspaniałego pomnika ku czci naszej ukochanej św. Jadwigi Królowej.  
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W związku z przypadającą rocznicą koronacji św. Jadwigi na Króla Polski i wyboru Kardynała Karola 
Wojtyły na Papieża, the Queen Jadwiga Foundation organizuje spotkanie autorskie prezentujące dorobek 
wydawniczy QJF Press. Będzie to okazja do zapoznania się z dorobkiem QJF i współuczestniczenia w budowie 
znanego już w świecie Instytutu Badań nad Rozumieniem im. św. Jadwigi Królowej. Będzie to również 
okazja do wzniesienia królewskiego toastu z okazji rocznicy koronacji św. Jadwigi. Spotkanie odbędzie się w 
hotelu Park Hyatt, 1 Parliament Square, (off Parliament Place) w dniu 19 października, 2008. Początek o 
godzinie 2.30. Ilość miejsc ograniczona. Rezerwacji miejsc ($36) należy dokonywać pod numerem telefonu 
9224 1234 w Tea Lounge na High Tea. 

Serdecznie zapraszamy do godnego uczczenia tej tak ważnej dla nas Polaków rocznicy. 
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