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KRÓLEWSKA PARA
HISZPANII W GDAÑSKU

Dwie godziny trwa³a wizyta w Gdañsku hiszpañskiej pary królewskiej Juana Carlosa i królowej
Zofii. Monarchowie odwiedzili nasze miasto po raz
pierwszy.
Para królewska przyby³a do Gdañska 17 maja br. tu¿
przed po³udniem. Na lotnisku znamienitych goci powita³
wojewoda pomorski Tomasz Sowiñski, marsza³ek województwa Jan Zarêbski oraz dowódca Marynarki Wojennej.
O godz. 12 pary królewskiej przy Z³otej Bramie w Gdañsku oczekiwa³ prezydent Gdañska, Pawe³ Adamowicz wraz
z ma³¿onk¹ oraz dyrektor Muzeum Historycznego Miasta
Gdañska, Adam Koperkiewicz, a tak¿e t³um gdañszczan.
Monarchowie Traktem Królewskim pod¹¿yli do Ratusza
G³ównego Miasta, gdzie spotkali siê z radnymi oraz z parlamentarzystami ziemi gdañskiej. Królewska para wpisa³a
siê do ksiêgi pami¹tkowej muzeum i miasta.
Król Juan oraz królowa Zofia na pami¹tkê wizyty w naszym grodzie otrzymali od prezydenta Adamowicza dwie
kopie gdañskich foteli, na których zosta³a umieszczona tabliczka z napisem: "Dar Miasta Gdañska dla króla Juana
Carlosa", podobny napis zwieñczy³ fotel przeznaczony dla
królowej. Dyrektor Muzeum Historycznego wrêczy³ gociom replikê kafla z wielkiego pieca z Dworu Artusa
przedstawiaj¹c¹ cesarza Karola V. Prezydent Adamowicz
natomiast otrzyma³ dwie szklane karafki pochodz¹ce z
królewskiej huty szk³a. Po uroczystoci w Dworze Artusa
królewska para uda³a siê do Gdyni, gdzie spotka³a siê z
Prezydentem RP A. Kwaniewskim.
Nie by³a to pierwsza wizyta koronowanych g³ów w
Gdañsku. Nasze miasto odwiedzili ju¿: ksi¹¿ê Yorku Andrzej, ksi¹¿ê Filip, nastêpca tronu Belgii, król Norwegii
Harald, ksiê¿na holenderska Beatrix i jej ma³¿onek ksi¹¿ê
Klaus, brytyjski ksi¹¿e Karol, oraz królowa duñska Ma³gorzata.

Na lubnym kobiercu u rajców
Iwona Sieracka i Joost Cornelius van der Voort
obywatel holenderski w przedostatni¹ sobotê kwietnia
wymienili ma³¿eñskie obr¹czki w sali Herbowej Nowego Ratusza w Gdañsku. Pan m³ody przysiêgê z³o¿y³
po angielsku, a nad poprawnoci¹ ca³oci czuwa³ t³umacz. lubu udzieli³ m³odej parze prezydent Gdañska,
Pawe³ Adamowicz. By³a to pierwsza tego rodzaju uroczystoæ zorganizowana w nowej siedzibie Rady Miasta, a wkrótce wszyscy chêtni bêd¹ mogli tu w³anie
zawieraæ zwi¹zki ma³¿eñskie. Pa³ac lubów mieszcz¹cy siê przy al. Grunwaldzkiej w Gdañsku Wrzeszczu
w³adze miasta ju¿ nied³ugo bowiem wystawi¹ na sprzeda¿.

