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W baszcie Na Zamurzu

SPORTOWE TROFEA GDAÑSZCZAN
Wielu gdañszczan pewnie nie wie, ¿e
nad Mot³aw¹ jest Muzeum Gdañskiego
Sportu i Turystyki bêd¹ce Oddzia³em
Muzeum Historycznego Miasta Gdañska.
Istnieje ono ju¿ ponad 16 lat, a swoje
powstanie zawdziêcza staraniom gdañskich dzia³aczy sportowych i turystycznych pragn¹cych w jednym miejscu oraz
w odpowiednich warunkach gromadziæ
pami¹tki po wydarzeniach sportowych i
turystycznych, a tak¿e o tych, którzy je
tworzyli. Na siedzibê nowego oddzia³u
muzeum miasto przekaza³o w 1988 r.
dzia³kê przy ul. Podmurze 2 (miêdzy ul.
Szerok¹ a baszt¹ Jacek), z ruinami piêtnastowiecznej baszty stanowi¹cej fragment redniowiecznych fortyfikacji
Gdañska. Dopiero jednak wspólne dzia³ania miasta i muzeum, podjête przed
obchodami 1000-lecia Gdañska, doprowadzi³y do zgodnego z za³o¿eniami konserwatorskimi zrekonstruowania obiektu.
Po raz pierwszy czêæ pomieszczeñ przeznaczonych na ekspozycje udostêpniono
1 sierpnia 1997 r. Trzy lata póniej baszta uzyska³a nowe wejcie - znajduje siê
ono od strony Placu Dariusza Kobzdeja,
nie opodal Targu Drzewnego.
Do tej pory muzeum uzyska³o ponad
30 000 darów i przekazów, wród których
s¹ dyplomy, legitymacje, instrukcje, regulaminy, ró¿nego rodzaju opracowania
i zestawienia, wspomnienia i pamiêtniki,
a tak¿e wycinki prasowe. Znaczna czêæ
zbiorów to sprzêt sportowy i turystyczny. Jest tu np. rower turystyczny, na którym znany gdañski propagator turystyki
rowerowej Józef Pa³kiewicz, przejecha³
kilkadziesi¹t tysiêcy kilometrów. Rzadkoci¹ wród zbiorów sportowych s¹
drewniane narty wodne z okresu miêdzywojennego wraz ze zdjêciem z 1936 r.
w³aciciela - Stefana Szelestowskiego w czasie jazdy po Zatoce Gdañskiej. Jest
te¿ piêkna kolekcja ok. 600 medali, w tym
równie¿ olimpijskich. Do najcenniejszych nale¿¹:
l medal Stefana Szelestowskiego - Pary¿ 1924 r. i Amsterdam 1928 r.
l br¹zowy medal Brunona Bendiga Rzym 1960 r. (bokser)
l medal Kazimierza Zimnego - Rzym
1960 r. (d³ugodystansowiec).
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Gdañskie Muzeum Sportu i Turystyki
gromadzi tak¿e to, co jest wytwarzane i
stosowane dzisiaj, poniewa¿ za rok czy
dwa, sprzêt ten staje siê przestarza³y, nadaje siê w³anie do muzeum jako dokumentacja kolejnego etapu rozwoju danej
dyscypliny.
W sezonie 2001 w baszcie Na Zamurzu mo¿na obejrzeæ nastêpuj¹ce wystawy:
1) Gdy marzenia staj¹ siê rzeczywistoci¹. Rowerowy rajd dooko³a wiata
2) Milenijny rejs katamaranu WartaPolpharma. Kpt. Roman Paszke z za³og¹
Te dwie ekspozycje ³¹czy idea okr¹¿enia ziemi z okazji koñcz¹cego siê wieku i tysi¹clecia. Z tym, ¿e jedna grupa
porusza³a siê l¹dem, a druga morzem.
Uczestnicy miêdzynarodowego rowerowego rajdu wystartowali 6 sierpnia 1998
r. z Seattle, aby sylwestra 1999/2000 spêdziæ w Japonii, w Hiroszimie. Przebyli
46 krajów na piêciu kontynentach. Wród
miast etapowych znalaz³ siê Gdañsk.
Natomiast 31 grudnia 2000 r. z Barcelony nad Morzem ródziemnym wystartowa³y katamarany w ramach Race 2000.

Jednym z nich by³a Warta-Polpharma z
polsk¹ za³og¹ skompletowan¹ przez kpt.
Romana Paszke (gdañszczanina) Warto
przypomnieæ, ¿e polski katamaran by³ w
tym wycigu najmniejsz¹ jednostk¹ oraz
¿e za³oga prze¿y³a dramatyczne chwile
zwi¹zane z uszkodzeniem jachtu tu¿ niemal przed zakoñczeniem rejsu.
18 czerwca otwarta zosta³a kolejna
wystawa sportowa Czy na pewno s³aba
p³eæ? Mistrzyni boksu Iwona Guzowska.
Wystawa ma przybli¿yæ postaæ gdañskiej mistrzyni i jej niema³e sukcesy sportowe, które osi¹gnê³a tylko dziêki swojemu uporowi i powiêceniu. Ekspozycja
obejmuje m.in. zdjêcia, puchary, medale
oraz cenne pasy mistrzowskie.
Po przejciu sal wystawowych, obejrzeniu interesuj¹cych eksponatów mo¿na odpocz¹æ przy stoliku na tarasie widokowym. Roztacza siê st¹d wspania³a
panorama miasta.
Muzeum w baszcie Na Zamurzu, przy
ul. Podmurze 2 w Gdañsku, czynne jest
tylko w sezonie (czerwiec - wrzesieñ),
codziennie, oprócz poniedzia³ków, w
godz. 10 - 17. Bilety 3 z³ - normalne
i 1,50 z³ ulgowe. Tel. 305-76-61, e-mail:
baszta.na.zamurzu@interia.pl

