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Blum Foundation sponsors Day of Fun
December 22, 2010

The organisers of the Day of Fun at Kosciuszko Run would
like to thank the Blum Foundation for its generous donation
of $3,000.

The Foundation is administered by ANZ Trustees Limited,
which states: "The Blum Foundation was established in 1999
in accordance with the Will of the late Stanislaw Blum, a
Polish migrant, who throughout his life upheld the values of
generosity, benevolence and charity. In a quiet and humble
manner, he regularly assisted a broad range of non-profit
organisations and charities. However, what was close to his
heart was the maintenance of Polish culture and language for
future generations in Australia."

More information about the Blum Foundation can be found on
the ANZ website.

Sincere thanks go again to the Blum Foundation.

The Day of Fun is an initiative of the Puls Polonii Cultural
Foundation.

Fundacja Bluma sponsorem Dnia Zabawy
22 grudnia, 2010

Organizatorzy Dnia Zabawy na Biegu Kościuszki (Day of Fun
at Kosciuszko Run) pragną podziękować Fundacji Bluma za
hojną darowiznę w wysokości $3,000.

Fundacja jest zarządzana przez powiernictwo ANZ Trustees
Limited, które oświadcza, że: "Fundacja Bluma została
założona w 1999r. zgodnie z wolą zmarłego Stanisława
Bluma, polskiego emigranta, który przez całe życie honorował
wartości wielkoduszności, życzliwości i dobroczynności. W
cichy i pokorny sposób, regularnie wspierał wiele organizacji
niedochodowych i charytatywnych. Najbardziej jednak leżało
mu na sercu zachowanie kultury i języka polskiego dla
przyszłych pokoleń w Australii."

Więcej informacji na temat Fundacji Bluma można znaleźć na
stronie internetowej ANZ.

Serdeczne dzięki znowu są kierowane do Blum Foundation.

Dzień Zabawy na Biegu Kościuszki jest inicjatywą Fundacji
Kulturalnej Pulsu Polonii.

More | więcej

Read this "thank you" article at the official Day of Fun website
Przeczytaj dziękczynny list na oficjalnej stronie Day of Fun
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