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,,BursTfinowy Oltarz Ojczyzny, Nasze wotum wdzigcznoici Bogu. Za Jego obecnoii na drogach naszej historii. Za wiano
polskich dziejdw. Za dar Ojczyzny. Za ewangeliczny siew Koiciola, z kttirego wyrastalo to, co wielkie i twdrcze na polskiej

droeke' Zapokotenia'':f;;;:';:i:;!,,1;:,',;!{*i;,;tr;!;::,Yxi!fii,i;',,ri;,"::i::i::,,:i::;wvch prosdw i Boirch

ll'otum wdzigcznoSci za dobro, ktdre stalo sig tu, na Pomorzu Gdartskim, nad brzegiem Baltyku. ,,

A bp Slatu oj Le sze k G l6di - B azyti ka Sw. Brygi cly I 6. X I I. 2 0 t 7 r.

W odpowiedzi na proSbg ks. Ludwika Kowalskiego proboszcza Bazyliki Sw. Brygidy, dotyczqcej
wsparcia w nieodplatnym poszukiwaniu i nabyciu material6w do budowy Burszfynowego Oharza. proszg
o dowolne wplaty, kt6re umoZliwi4 zam6wienia rnaterial6w na kolejne etapy budowy Tego Dziela.

Do dalszej realizacjr prac potrzebne s4 kolejne zakupy materialu, ktory bgdzie utyty do budowy
lanu pszenicy, wSr6d kt6rego pojawi4 sig maki, chaber, k4kol i inne elementy Bursztynowego

Oltarza. Pierwszy modul sktadaj4cy siE z -200 hd1beL zostal juZ ustawiony a drugi jest w
koricowej fazie budowy.

Na ten material izloi,enie zam6wienia u producenta, w zale2noSci od kursu miedzi na
gieldzie, w przyblii,eniu potrzebne bgdzie jeszcze - 40.000 zl.

869 zaplad zaWasze wsparcie finansowe na realizacjg Tego niepowtarzalnego, naszego,
solidarnoSciowego Dziela.

Zadeklarowanq kwotq, jako darowiznq na zakup rurek i ta6my z miedzi do budowy
Bursztynowego Ottarza w Bazylice Sw. Brygidy mo2na wptacai na konto: Region Gdariski

NSZZ,, SolidarnoS6" ul. Waly Piastowskie24;80-855 Gdafsk - Bank Millennium O/Gdafsk

Nr 34 1160 22OZ OOOO OOOO 5189 L527 z dopiskiem ,, OITARZ"
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PrzewodniczEcy KM NSZZ,,Solidarno56"
Stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdafsku
Te1.502193048
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