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„Rozpocznij tam, gdzie jesteś. Wykorzystaj to, co masz. Zrób to, co możesz” - Arthur Ashe 

 

Olsztyn, 09.09.2021 r. 

Szanowni Państwo! 

 

 W imieniu Fundacji dla Rodaka zwracam się z gorącą prośbą o pomoc w dotarciu do szkół i 

zachęcenie ich do włączenia się do Akcji „Lekcja dla Rodaka – edycja V ”.  

Czym jest „Lekcja dla Rodaka”?  

Polega ona na organizowaniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat historii Polaków w 

Kazachstanie, na Syberii i Kresach. Najmłodsi, podczas takich zajęć, uczą się o bolesnej karcie dziejów, ale tak 

samo o znaczeniu i doniosłości tych obszarów Rzeczypospolitej, które dzisiaj nazywamy Kresami. Mali Polacy 

zadają pytania: skąd wzięli się tam Polacy, dlaczego nie mogą wrócić, jak żyją obecnie i kiedy wrócą? Nasza 

Fundacja stawia sobie za cel udzielenie odpowiedzi na te pytania młodemu pokoleniu oraz włączenie go w 

działalność na rzecz Rodaków, którzy w wyniku tragicznych  losów - najazdów, zsyłek, operacji antypolskiej - 

znaleźli się poza granicami swojego kraju. Pragniemy uwrażliwić młodzież na potrzebę niesienia pomocy tym 

Rodakom oraz ich potomkom i merytorycznie przygotować ich w zakresie tego tematu. 

Zachęcamy i gorąco prosimy o poświęcenie przynajmniej jednej lekcji poświęconej Rodakom z 

Kazachstanu. Dlaczego oni tam są? Dlaczego tak daleko? Czemu nie wracają? Odpowiedzmy dzieciom i 

młodzieży na te pytania i opowiedzmy im o trudnej historii, w którą zaplątani są nasi swojacy, a także o kraju, 

w którym przyszło im żyć. Przygotujmy najmłodszych na powrót Rodaków, który powoli następuje. 

Główne cele przedsięwzięcia: 

• Upowszechnienie historii Polski, 

• Przygotowanie społeczeństwa polskiego na powrót Rodaków z Kazachstanu, 

• Przygotowanie warunków i stworzenie przyjaznej atmosfery dla powracających Rodaków, 

• Integracja społeczności lokalnych z Polakami z Kazachstanu, 

• Rozwój kultury. 

 



Fundacja dla Rodaka 

ul. Jaroszyka 1/7 
10-687 Olsztyn 

KRS: 0000669971 
tel. +48 691 633 154 

www.fundacjadlarodaka.pl 
biuro@fundacjadlarodaka.pl 

 
 
 

Bank Spółdzielczy w Szczytnie 
PL 97 8838 0005 2017 0900 7771 0001 

 
„Rozpocznij tam, gdzie jesteś. Wykorzystaj to, co masz. Zrób to, co możesz” - Arthur Ashe 

 

Szczegółowe informacje o Akcji oraz materiały przydatne do przeprowadzenia lekcji znajdują się na 

stronie www.fundacjadlarodaka.pl w zakładce Wydarzenia/Lekcja dla Rodaka. Polecamy również nasz film 

pt. "Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia zesłańców.", do którego link znajduje się w w/w zakładce. 

UWAGA! Każda szkoła, placówka itp., która przeprowadzi taką lekcję i poinformuje nas o tym, prze-

śle zdjęcia i filmiki oraz zachęci innych do przeprowadzenia takiej lekcji otrzyma Certyfikat Fundacji dla Ro-

daka oraz upominki. Wszystkich chętnych do przeprowadzenia takich lekcji proszę o zgłoszenia pod nr tel: 

691633154 lub na biuro@fundacjadlarodaka.pl. 

W latach 2017/2021 lekcje odbyły się w 116 placówkach na terenie całej Polski. 

Głęboko ufam, że dzięki Autortytetowi Kuratora Oświaty i wsparciu każdego Polaka wydarzenie 

odbędzie się na pożytek młodych Polaków w kraju oraz Rodaków ze Wschodu. Jako Polacy nie zapominajmy 

o córkach i synach naszego Narodu, będących w potrzebie, a wiedzę, doświadczenia, świadectwa i 

wrażliwość przekażemy młodemu pokoleniu. 

Z całego serca dziękujemy za wsparcie. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 


