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,,Bursxtynowy ołtarz ojczyzny, Nasze wotum wdzięczności Bogu. za Jego obecność na drogach naszej historii.
Za wiano polskich dziejów. Za dar Ojczslzny. Za ewangeliczn! siel) Kościoła, z którego w))rastało to, co wielkie i
twórcze na polskiej drodze. Za pokolenia, idqce przez swój czas z Chrystusem i Jego Matkq. Za tyclt, co bronili

domowyclt progów i Bożyclt ołtarzy. Za ludzi wiernyclt, miłujqcyclt, co Polskę kochajq, a nie złorzeczq."

Szanowni Państwo, dzięki ofiamości i hojności darczyńców jest realizowana budowa
Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny w Bazylice Sw. Brygidy w Gdańsku.

Wcześniejsza, kierowanatądrogą, prośba o wpłaty, jako darowiznana wydruk albumiku -
cegiełki, zaowocowała odpowi edzią od26 darczyńców,którzy ofiarowali ponad 25 tyś zł., z
przaznaczęniem na druk 5 tys. albumików-cegiełek 1t,s tys. w j. niemieckim i 3,5 tys. w j. polskim).

To działanie wyzwoliło zainteresowanie potencjalnych nabywców albumików-cegiełek w
innych językach, np. angielskim, włoskim, rosyjskim. Dlatego aby umozliwić turystom
możliwość nabycia albumiku-cegiełki zinnychkrajów, konięczne jest wydanie tego albumiku
po 1000 szt. w kilku wersjach językowych.

Budowa BurszĘnowego Ołtarza Ojczyzny wkracza w kolejny etap i do realizacji tego
zadania niezbędne będą dalsze zakupy blachy miedzianej o grubości 0o57 mm w ilości 200
kg i rurki miedzianej O 4 x 1 mm w ilości ponad 700 mb. Łączny koszt zakupu to 40 Ęś zł
Jężeli budowa Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny ma być dalĄ realizowana to konieczne jest

kolejne, dalsze wsparcie, szczególnie finansowe, nazakupmiedzi, bursztynu, srebra izłota.
Ponownie upra§za się wszystkich, którzy mają taką możliwość, o dalsze wpłaĘ i wsparcie

poprzez wydruk, kolportażo rozesłanie czy publikowanie w biuletynacho Ęgodnikach lub
innych pismach niniejszej prośby izalączonych kilku zdjęć z albumiku - cegiełki.

Każdy darczyhca otrzyma alburnik - cegiełkę zawierającv rys historyczny kościoła

S w B rygi d y z bo gatą i lustracj ą powstaj ącego Bursztynowego Ołtar za O j czy zny,

Druk kolejnych 5 tyś.szt. albumiku- cegiełki i zakup materiałów z miedzi
szacuje się na łączną kwotę -40 ĘŚ. zł.

Bóg zapłać zaWasze materialne i finansowe wsparcie na realizację

Tego niepowtarzalnego solidarnościowego Dzieła.

Tych środków bez dalszego Waszego wsparcia raczej nie uzyskamy.

Zadeklarowaną kwotę, jako darowiznę na budowę Bursztynowego Ołtarza w Bazylice Św,
Brygidy można wpłacać na konto: Region Gdański NSZZ,, Solidarność" u!. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk - Bank Mlllennium O/Gdańsk

Nr 34 L160 2202 0000 0000 189 L527
z dopiskiem ,, Cegiełka na BURSZTYN
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Przewodniczący KM NSZZ,,Solidarność"
Remontowa Shipbuilding w Gdańsku

Te|.502193048
Regionu Gdańskiego
NSZZ ,,Solidarność"
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