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BIULETYN BEZP¸ATNY

Dostatnich, spokojnych i radosnych Âwiàt Wielkanocnych
sp´dzonych w rodzinnej atmosferze
oraz niosàcej nadziej´ stabilizacji na co dzieƒ
wszystkim Gdaƒszczanom ˝yczà
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12 tys. km
przez Syberi´

Pokryta 24-karatowym z∏otem kopia ber∏a monarchy brytyjskiego
zosta∏a powtórnie przekazana Radzie Miasta Gdaƒska. Fundatorem
kopii jest Honorowy Obywatel Gdaƒska, cz∏onek Parlamentu Lubeki, Hans Lothar Fauth.
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Przewodniczàcy Rady Miasta Bogdan Oleszek i Hans Lothar Fauth (z prawej).

raz pierwszy kopia ber∏a trafi∏a
do gdaƒskiej Rady Miasta
w 1991 r. Upi´ksza∏a gabinet przewodniczàcego Rady Miasta Gdaƒska.
W ostatnim czasie kopia zosta∏a pokry-

Po

ta 24-karatowym z∏otem. Ca∏à operacj´
sfinansowa∏ tak˝e Hans Lothar Fauth
i powtórnie przekaza∏ odnowionà kopi´
gdaƒskim rajcom.
ciàg dalszy na str. 2
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Ber∏o monarchy brytyjskiego...
4 dokoƒczenie ze str. 1

Historia ber∏a jest niesamowita. Wykonane zosta∏o na zlecenie
Winstona Churchilla jako symbol
autorytetu królewskiego i monarchii parlamentarnej. Churchill
obdarowa∏ tym niecodziennym
prezentem jednego z przyjació∏.
Po jego Êmierci ber∏o trafi∏o do
antykwariatu w Danii, gdzie z kolei wypatrzy∏ je Hans Lothar
Fauth. Ber∏o wyceniono na 22 tys.
marek. Ku swojemu zaskoczeniu
Hans Fauth otrzyma∏ ber∏o w pre-

zencie od jednego z przyjació∏ na
50-te urodziny.
Po prze∏omie roku 1989
i pierwszych wolnych wyborach
samorzàdowych Fauth postanowi∏ przekazaç ber∏o demokratycznie wybranej gdaƒskiej Radzie
Miasta.
Hans Lothar Fauth jest gdaƒszczaninem, urodzi∏ si´ w Gdaƒsku w 1928 r. i mieszka∏ tutaj do
1945 r. Obecnie mieszka w Lubece. Przez wiele lat pracowa∏
w gastronomii. Nie zapomnia∏
jednak o swoim rodzinnym mie-

Êcie i wielokrotnie odwiedza∏
Gdaƒsk. Jest m.in. fundatorem
jednego z dzwonów na wie˝y koÊcio∏a Êw. Katarzyny, ofiarowa∏
12 tys. marek na renowacj´
Dworu Artusa. Wspomóg∏ tak˝e
finansowo prace odtworzeniowe
zegara w Bazylice Mariackiej.
Za swoje zas∏ugi zosta∏ odznaczony Krzy˝em Komandorskim
z Gwiazdà Orderu Polonia Restituta. W 1994 r. otrzyma∏ tytu∏
Honorowego Obywatela Miasta
Gdaƒska. Opowiada si´ tak˝e za
zwrotem gdaƒskich paramentów liturgicznych i dzwonów
z bazyliki, które obecnie znajdujà si´ w Lubece. ■

ODSZED¸ OD NAS RADNY

EUGENIUSZ W¢GRZYN
iespodziewanie w nocy z 6 na 7 kwiet-

Êwiadczenie ˝yciowe

nia 2003 roku odszed∏ z naszego grona

i polityczne sprawia-

radny senior, wiceprzewodniczàcy Rady Mia-

∏y, ˝e umia∏ sobie

sta Gdaƒska Eugeniusz W´grzyn. Mia∏ 69 lat,

zjednaç nawet prze-

ale dusz´ m∏odzieƒca i mnóstwo pomys∏ów,

ciwników

planów na przysz∏oÊç. Swojà energi´ spo˝yt-

nych.

N

politycz-

kowywa∏ dzia∏ajàc na rzecz Gdaƒska i jego

Karier´ zawodowà zaczyna∏ niemal pó∏ wie-

mieszkaƒców. Ju˝ trzecià z rz´du kadencj´

ku temu w ¸odzi. Tu w∏aÊnie w 1955 r. w Instytu-

sprawowa∏ mandat radnego z ramienia SLD;

cie W∏ókien Chemicznych zosta∏ starszym asy-

w pierwszej (1994 –1998) przewodniczy∏ Klu-

stentem.

bowi Radnych SLD, pracowa∏ w Komisji ds.

z Wybrze˝em Gdaƒskim. By∏ rzeczoznawcà,

Samorzàdu i ¸adu Publicznego oraz w Komisji

a nast´pnie dyrektorem biura w PP Polcargo

ds. Strategii Rozwoju Miasta; w drugiej (1998

w Gdyni, dyrektorem naczelnym Izby Bawe∏ny

– 2002) – by∏ wiceprzewodniczàcym Klubu

i d∏ugoletnim arbitrem sàdu polubownego przy

Radnych SLD i jego rzecznikiem prasowym.

Izbie Bawe∏ny w Gdyni, a tak˝e attache handlo-

Obecnà kadencj´ samorzàdowà rozpoczà∏

wym w Pakistanie. Pracowa∏ równie˝ w Spó∏-

w listopadzie 2002 r. jako wiceprzewodniczà-

dzielni Pracy „Renoma” w Elblàgu na stanowi-

cy Rady Miasta Gdaƒska. Dzia∏a∏ te˝ w Komi-

sku pe∏nomocnika ds. handlu zagranicznego.

sji Spraw Spo∏ecznych i Ochrony Zdrowia.
Ceniony i lubiany przez kolegów z rady cieszy∏ si´ opinià cz∏owieka dowcipnego, prawego, godnego szacunku. Jego inteligencja, do-

Od

1958

r.

zwiàza∏

swe

losy

Zmar∏ nagle. Samorzàd gdaƒski utraci∏
jednego z wybitnych swoich przedstawicieli.
Odszed∏ Cz∏owiek ca∏ym sercem oddany
Gdaƒskowi. ■

