Fundacja Ronalda S. Laudera - Łódź

POMÓŻ I PRZEŚLIJ DAR - HELP AND DONATE!
"MARBE CEDAKA MARBE SZALOM"
"GDZIE WIĘCEJ CEDAKI (DOBROCZYNNOŚCI) TAM WIĘCEJ POKOJU"
&ldquo;The more charity, the more peace.&rdquo; (Pirke Awot 2,8) HELP AND DONATE!
The Jewish Magen Dawid - Lauder Club is engaged in a broad educational activity, by organizing Hebrew
classes, Shabbat and Holiday meetings and many others.
We would appreciate very much any financial help from those who are not indifferent our activity and the
lot of the Polish and Lodz Jewry.
If somebody would like to help us we are asking to send means of the account to the Foundation with
note: for the Magen Dawid Foundation in Lodz. English phone information: 00 48 501 288 152, and
polish phone information: 00 48 501 271 721.
Example - most important goals of our activity.1. teaching of Hebrew;
2. educational meetings (Shabbat, Holidays and other);
3. books for the Judaic library;
4. the radio "Magen David";
5. website www.lauder.lodz.pl and www.magendawid.pl,
6. lectures on CD and DVD;7. family-Jewish educational and rest camps.Our the Foundation Magen
Dawid account number: PKO BP 67 1020 3352 0000 1802 0159 3458
=================================================================
====================
POMÓŻ I PRZEŚLIJ DAR!Fundacja jest zaangażowana w szeroką działalność edukacyjną poprzez
organizowanie zajęć z języka hebrajskiego. Bardzo ważną dziedziną działalności jest organizowanie dwa
razy w roku obozów edukacyjno-wypoczynkowych dla rodzin żydowskich.
Bylibyśmy wdzięczni za wszelką pomoc finansową ze strony tych, którym nie jest obojętny los polskiego
żydostwa i naszej działalności na tym polu. Jeśli ktoś chciałby nam pomóc to prosimy
przesłać środki na konto Fundacji, z dopiskiem: dla klubu Fundacji Magen Dawid w Łodzi i określić cel na
który środki mają być użyte. Informacja tel. 501 271 721.
Oto najważniejsze cele:
1. Biuletyn "Magen Dawid";
2. książki do biblioteki judaistycznej;
3. Radio "Magen Dawid";
4. Strony internetowe www.lauder.lodz.pl; i www.magendawid.pl
5. Nauka języka hebrajskiego;
6. rodzinne, żydowskie obozy edukacyjne;
7. wykłady na DVD.Oto numer konta Fundacji Magen Dawid: PKO BP 67 1020 3352 0000 1802 0159 3458
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