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Durham Catholic District School Board 

650 Rossland Rd W 

Oshawa, ON L1J 7C4 
 

Attn.  

Morgan Ste. Marie 

Chair of the Board and Trustee, City of Oshawa 

T: 289-404-0896 

Janice Oldman 

Vice-Chair of the Board and Trustee, Town of Ajax 

T: 905-431-8759 

Robert De Souza 

Trustee, City of Oshawa 

T: 905-424-8019 

Richard Damianopoulos 

Trustee, Townships of Scugog, Uxbridge and Brock 

T: 416-587-8951 

Monique Forster 

Trustee, Town of Ajax 

T: 905-441-9418 

Jim McCafferty 

Trustee, City of Pickering 

T: 905-839-8454 

John Rinella 

Trustee, Town of Whitby 

T: 289-404-6319 

Mikhail Yurkoski 

Trustee, Town of Whitby 

T: 365-885-8050 

Re: Most recent Durham Region News     https://www.durhamregion.com/news-story/10398212-durham-     

catholic-board-recommends-flying-the-pride-flag-at-all-schools/ 

“Durham Catholic board recommends flying the Pride flag at all schools”  
 

Dear Sir or Madam, 

Cicha erozja, czy inwazja!? 

Czas lockdownu zamknął usta wielu z nas; nowa technologia przekazu słowa przez TV i internet dociera 

do młodego pokolenia, natomiast starsze pokolenie, boi się odezwać, nie mając za sobą żadnego wsparcia, jest 

zastraszone, bombardowane kłamstwem do takiej potęgi, że głupota już nie wytrzymuje, zostaje tylko 

miłosierdzie.   Na Wielki Post tego roku podjąłem temat: „Dobro, prawda i piękno” - to starożytna idea Platona 

z 4 wieku przed naszą erą, mam wrażenie, że cofnęliśmy się jeszcze przed epokę Platońską. Zamiast poszukiwania 

dobra, prawdy i piękna nobilituje się zło, kłamstwo i brzydotę. 
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Jako kapelan polskich weteranów pragnę przypomnieć, że Flaga Państwowa - jest dumą narodów.   Proszę 

nie okłamywać kogokolwiek, a nam nie wciskać ciemnoty, bo odebranie starotestamentowego symbolu tęczy, 

jako pieczęci zawartej po potopie czasu Noego, przyjaźni Boga z człowiekiem, graniczy z brakiem szacunku do 

rozumu. Gdzież leży ów kraj, którego dumę pragnie się propagować?  Dumny jestem wyśpiewując, jako obywatel 

Polski i USA hymn, na stojąco i z dumą wznoszę flagę ponad głowę, od 5 lat również podziwiam dumnych 

Kanadyjczyków, którzy wznoszą swoją flagę. Kanadyjską Flagę - pod którą wszyscy mogą się schronić, 

budując swą historię już od ponad 150 lat. 

Polska wspólnota od 1958 roku, wnosi wiele dla lokalnej społeczności, sama korzystając z dóbr tego kraju. 

Zaraz po wzniesieniu podwalin kościoła św. Jadwigi, walnie przyczyniła się do wzniesienia, prowadzenia i 

nauczania w szkole św. Jadwigi wielu pokoleń - inwestując w przyszłe pokolenie. Kiedy słyszę, że Catholic 

School Board, pragnie głosować nad Bożym prawem, we mnie się wszystko gotuje, jak również brak mi 

argumentów dla bardzo wielu parafian, którzy wyrażają się na ten temat w słowach, których tu przytaczać nie 

wypada.  

Tak…, podzielam ich zdanie. Jeżeli 25 maja, 2021 zostanie przegłosowana przez Catholic School 

Board petycja o zmianie flagi na inną niż kanadyjska w miesiącu czerwcu, sam wraz z polską wspólnotą 

podejmę stosowne postanowienia z naszej strony. Po tym terminie otworzę petycję, o odebraniu tytułu 

szkoły św. Jadwigi, gdyż nazwa jest organicznie związana z parafią św. Jadwigi. Cała parafia składa protest 

i głęboki sprzeciw, mając żal do obecnie rządzących, którzy pragną wprowadzić system, przed którym 

tysiące polaków zamieszkałych w Durham Region uciekało przez ocean, po horrorze hiteryzmu a nastepnie 

komunizmu, by szukać przestrzeni wolności. 

Tak dla przypomnienia w 1939 r. Niemcy hitlerowskie napadając na Polskę zrzucili na ziemię nasze godło 

polskie, zawieszając hitlerowską swastykę (trwało to 5 lat). Następnie, Rosjanie po wojnie chcąc odebrać nam 

tożsamość zabraniali wieszania polskiej flagi. To Solidarność w 1989 r. odrodziła nam godność, polskie godło i 

flagę, którą z dumą nosimy. 

Św. Paweł wołał: „trzeba mieć oczy serca, by zobaczyć, jakie jest nasze powołanie”, tak pragnę otworzyć 

oczy Waszych serc, abyście mogli prawdziwie odczytać sens Waszego powołania i mogli ujrzeć owoc waszych 

postanowień.  

Ks. Kardynał Collins zachęca nas abyśmy w miesiącu czerwcu uczcili Serce Jezusa. W naszej Polskiej 

tradycji, jest mocno zakorzeniony ten zwyczaj, którego nawet nie trzeba przypominać; 11 czerwca w Uroczystość 

Serca Jezusa - sam osobiście, i jako wspólnota uczcimy ten dzień.  6 czerwca, w Uroczystość Bożego Ciała, naszą 

polską, co roku tradycją, jest procesja z Najświętszym Sakramentem na zewnątrz kościoła. Rok temu przez 

lockdown uczyniliśmy to skromnie w ciszy. Przyjdzie i w tym roku ze względu na przedłużony lockdawn w 

południe o 12: 00 w ciszy przejść dróżkami wokół szkoły św. Jadwigi z Najświętszym Sakramentem, upraszając 

Serce Jezusa, aby zagościło w progi domów ludzi wierzących i hojnie obdarzyło swoim błogosławieństwem. 

Pozostaję w modlitwie o rozsądek, prosząc pokornie, 

 

Ks. Klemens Dąbrowski SChr. 

Proboszcz św. Jadwigi Śląskiej 

CC:  
J.E. ks. Bp. Vincent Nguyen (Eastern Pastoral Region) 

Lucia Goodwin – Dyrektor Szkoły św. Jadwigi 

Cathy Faria – Vice-Dyrektor Szkoły św. Jadwigi 

Ks. Janusz Błażejak – przew. Polskich Księży na Wschodnią Kanadę 

Parafianie św. Jadwigi Śląskiej 



 

Poniżej, jeden z głosów parafian, który wypowiedział się już w tym temacie: 

 
 
 

Good Day: 

  

My wife and I support Durham Catholic School Board. We are all for equality and against any sort of 

discrimination based on sexual orientation at work and in other areas of life.  
  

Please be advised that if you should raise a rainbow flag at the masts in front of Catholic Schools your 

schools will be no different than Public Schools that have been flying rainbow flags for years (picture 

attached). 
  

My wife and I strongly believe that sexual issues must be kept out of small children (< 18 years). If 

rainbow flag should fly in front of Catholic Schools, my wife and I would immediately stop supporting 

Catholic Schoolboard with our property taxes. 

  

 

Best regards, 

  

Dariusz and Daniela Kulczyńscy 

  

P.S. If you need more info, just ask. In the meantime, please refer to: Genesis 19 1-13, Deuteronomy 

23:18-19, St. Paul in Romans 1 26-27, Corinthians 1 6 – 1, Matthew 18:6. 

 


