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PANIENKA WYJRZA£A Z OKIENKA
1 czerwca, w Dniu Dziecka, po raz pierwszy z
okienka Nowego Domu £awy, kamienicy przylegaj¹cej do Dworu Artusa, wyjrza³a poruszana mechanicznie figura XVII-wiecznej m³odej
gdañskiej mieszczki Hedwigi. W ten sposób
Gdañsk wzbogaci³ siê o kolejny symbol.

Figura nawi¹zywaæ ma do bohaterki powieci "Panienka z okienka"
Jadwigi £uszczewskiej - Deotymy
(1834-1908), wydanej w koñcu XIX
stulecia w Warszawie. Autorka odda³a w niej niezwykle sugestywnie koloryt grodu nad Mot³aw¹, a przede
wszystkim postaæ m³odej gdañszczanki Hedwigi, spogl¹daj¹cej z okna
wspania³ej kamienicy, w ksi¹¿ce nazywanej Bursztynowym Domem. Pomys³odawców z Muzeum Historycznego Miasta Gdañska z jego dyrektorem Adamem Koperkiewiczem na
czele oraz w³adze miasta zainspirowa³o zdanie koñcz¹ce powieæ: "A ¿e
mieszkañcy Gdañska s³yn¹ z poszanowania dla zabytków przesz³oci,
wiêc kto wie, mo¿e i ta pami¹tka jeszcze siê u nich przechowa³a? Mo¿e do
dzi dnia panienka z okienka tam
wygl¹da i têsknie czeka, i wypatruje,
czy raz jeszcze nie pojawi siê przed
ni¹ marynarz od puckiej floty." Ten
swoisty testament autorki pos³u¿y³ za
scenariusz i inspiracjê dla dalszej
popularyzacji ponadstuletniej legendy i stworzenia jej nowego, materialnego wcielenia. Pragnieniem pomys³odawców jest bowiem, aby poja-

wiaj¹ca siê codziennie
w po³udnie figura
"Panienki z okienka"
sta³a siê jednym z nowych symboli Gdañska i kolejn¹ atrakcj¹
turystyczn¹ miasta.
Uroczystemu ods³oniêciu figury towarzyszy³ festyn historyczny, w którym
uczestniczyli zarówno
najm³odsi, jak i ich opiekunowie.
By³o rojnie, gwarnie i weso³o. Przy
fontannie Neptuna i przed Dworem
Artusa nie zabrak³o nawet króla W³adys³awa IV oraz "¿ywego" atrakcyjnego wcielenia Hedwigi. Jego Wysokoæ z zainteresowaniem przygl¹da³
siê te¿ pokazowi mody w wykonaniu gdañskich mieszczek. Na scenie
przed Sieni¹ Gdañsk¹ wystêpowa³y

równie¿ zespo³y muzyki i tañca dawnego, a bractwa rycerskie da³y pokaz rzadko w Rzeczpospolitej widywanego kunsztu we w³adaniu broni¹
oraz mêstwa w walce z ziej¹cym dymem smokiem. Nowy carillon z wie¿y Ratusza G³ównomiejskiego gra³
popularne melodie, a kto chcia³ przywo³aæ wspomnienia móg³ w pobliskim kinie obejrzeæ... "Panienkê z
okienka" z Pol¹ Raks¹ w roli tytu³owej.
Gwoli historycznej cis³oci odnotowaæ te¿ wypada, ¿e autork¹ projektu nowego symbolu grodu nad
Mot³aw¹ jest Ewa Topolan, rzebiarka wywodz¹ca siê z Akademii Sztuk
Piêknych w Gdañsku, a honorowy
patronat nad barwn¹ imprez¹ sprawowa³ wspó³czenie panuj¹cy w
Gdañsku prezydent Pawe³ Adamowicz.

Hedwiga wraz z królem W³adys³awem IV na festynie historycznym na D³ugim Targu

