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 Osoby które urodziły się na Wileńszczyźnie od czasu do czasu tęsknią za miejscem swego 
urodzenia. Poszukujemy często odpowiedzi na pytania: Jak tam teraz jest? Czy dom, w którym mieszkaliśmy 
jeszcze stoi? Czy nadal istnieją miejsca gdzie się bawiliśmy, gdzie chodziliśmy do szkoły? Te wspomnienia 
wracają. Pojawia się potrzeba porównania ich z rzeczywistością. Gdy zdecydujemy się na odwiedzenie 
tamtych stron ciągle jeszcze zastaniemy tam ludzi, najczęściej starszych, znających język polski, 
pamiętających nas lub naszych krewnych. Nasze pokolenie  posiada szanse by odświeżyć nasze 
wspomnienia z dzieciństwa i lat młodości. 

Co zrobią następne pokolenia, gdy na tamtych terenach nie będzie osób znających język polski , a 
nikt z żyjących nie będzie pamiętał miejsc i związanych z nimi pięknych tradycji, o których opowiadali 
rodzice czy dziadkowie. 

 
  I właśnie z myślą o przyszłych pokoleniach powstała fundacja “DO KORZENI”. 

 
Obecnie mieszkający na Litwie i Białorusi Polacy w miarę swych możliwości starają się 

pielęgnować język i tradycję. Ich działanie to przede wszystkim utrzymanie polskich szkół z możliwie 
wysokim poziomem nauczania. Nie otrzymują dużego wsparcia od władz, więc  borykają się z trudnościami 
w swoich działaniach. Chcemy, wykorzystując ich zapał, pomóc im w realizacji tego  pięknego i 
szlachetnego celu. Zwłaszcza, że żyją w naprawdę trudnych warunkach, a mogą  liczyć tylko na swoje 
niestety mocno zubożałe środowisko. 

Organizowana przez naszą fundację pomoc wymaga jednak szerszego grona ludzi dobrej woli 
chcących wesprzeć inicjatywę. Nawet najdrobniejszy gest płynący z Waszego serca pomoże wspomóc te 
działania. Pomoże zakupić polskie podręczniki i przybory szkolne oraz przygotować innego rodzaju dary 
rzeczowe – także odzież - dla najbardziej potrzebujących dzieci w wieku szkolnym, których rodzice borykają 
się z codzienną biedą. Wsparcie najmłodszych w polskich szkołach przyczyni się do wzrostu poziomu 
edukacji, opieki i wychowania. Wychowania w duchu polskiej tradycji narodowej, podtrzymywania 
odrębności kulturowej oraz poszanowania wartości narodowych.  

Dla zachowania polskości i godności naszych Rodaków na Białorusi i Litwie, a tym samym dla 
utrwalenia pamięci o miejscach z których się wywodzimy liczy się każdy nawet najmniejszy przejaw 
życzliwości z państwa strony.   

 
Dziękujemy w imieniu naszych Rodaków 

 
Prezes Zarządu 
Lech Darżynkiewicz 
  
Ponadto pragnę poinformować, że przekazane środki jako darowizna można odliczyć od dochodu  
 na podstawie  ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2000r.  
Nr 14, poz. 176.  z późniejszymi  zmianami.  
Powyższa ustawa  obejmuje między innymi darowizny na cele: podtrzymywania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
Łączna kwota odliczeń ze wszystkich tytułów łącznie nie może przekraczać w roku podatkowym 6% 
dochodu tzn. darowizna dokonana w kwocie wyższej nie będzie mogła zostać odliczona.  
 
P.S. 
Licząc na Państwa dobrą wolę, przesyłam załączeniu druk przekazu bankowego który ułatwi  przekazanie 
dowolnej wpłaty na rzecz  naszej fundacji 


