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Szanowni Państwo

Za nami pierwszy miesiąc nowego roku, naznaczonego nieustającą walką z pandemią koronawirusa. 
W momencie, gdy otrzymują Państwo ten numer biuletynu, wyłania się właśnie przed muzeami i insty-
tucjami kultury promyk nadziei na powrót do normalności. Nasza branża, powiązana bezpośrednio z tu-
rystyką, powoli zaczyna być „odmrażana”. Realnie większość naszych oddziałów zostanie udostępniona 
zwiedzającym 13 lutego. Dłużej będą zamknięte „Sołdek” i gdański Żuraw, gdzie prowadzimy obecnie 
remonty i organizujemy nowe wystawy. Zdaję sobie sprawę, że dopiero powrót turystów do hoteli i re-
stauracji, możliwość swobodnego podróżowania i w końcu otwarcie szkół spowodują nadanie naszej 
pracy odpowiedniego rytmu. Na to jednak jeszcze trochę poczekamy.

Tymczasem rośnie w oczach nowy oddział naszego Muzeum. Na budowie Muzeum Archeologii 
Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie wre praca. Kończymy etap konstrukcji podziemnej części 
infrastruktury i przechodzimy do wznoszenia ścian.  Mimo zimowej aury prace przebiegają sprawnie. 
Szczegóły i zdjęcia znajdą Państwo na kolejnych stronach. Ponadto zaglądamy na nasz żaglowiec „Dar 
Pomorza”, gdzie zakończył się remont kilku ważnych pomieszczeń, które nie mogły być wcześniej udo-

stępniane publiczności, m.in. ambulatorium. Wykonanie tych prac było możliwe dzięki wsparciu Urzędu Miasta Gdyni i Pana Prezydenta 
Wojciecha Szczurka, któremu serdecznie w tym miejscu dziękuję za życzliwość. 

W te mroźne dni nie zapominajmy o zwierzętach i ptakach. Na łamach biuletynu niezwykła historia kotki, która zżyła się z naszym gdyń-
skim żaglowcem. 

Z każdym miesiącem podnosimy poprzeczkę w naszych działaniach w sieci. O aktywność tę dbają Dział Edukacji oraz Dział Promocji, 
kierowany przez Pana Marka Janowskiego, współpracującego z Paniami Małgorzatą Bochenek i Hanną Borkowską. W kolejnym numerze 
przybliżymy Państwu ten nowy zespół, który będzie organizował w przyszłości wiele wydarzeń muzealnych, dbał o nasz wizerunek oraz kon-
takty z mediami. 

Liczne obowiązki naszego Działu Konserwacji skupiają się w dużej mierze na bieżącej konserwacji i rekonserwacji setek obiektów muzeal-
nych znajdujących się pod naszą pieczą. Zespół swoje zadania wykonuje zarówno w Ośrodku Kultury Morskiej, CKWS w Tczewie, jak i w Bramie 
Żuławskiej. Dzięki tej często niedostrzegalnej na co dzień pracy zabytki, które eksponujemy i wypożyczamy, znajdują się w dobrym stanie i są 
chętnie prezentowane na wystawach w kraju i za granicą. Wśród wielu zadań, jakie stoją przed zespołem konserwatorów, są także badania 
naukowe, prace studyjne, analizy chemiczne i materiałowe wykonywane niezmiernie czułymi i zaawansowanymi urządzeniami badawczymi. 
Kompetencje naszej kadry są znane także poza Polską, co owocuje udziałem w wielu międzynarodowych projektach naukowych, o których 
także mowa w tym biuletynie.

W tym numerze wspominamy też zasłużonego pracownika Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i jednocześnie wybitnego 
członka Towarzystwa Przyjaciół naszego Muzeum. Pan Tomasz Czayka poświęcił swoje życie i karierę morzu, ale był równocześnie człowie-
kiem o wielu zainteresowaniach i pasjach, aktywnym społecznikiem, osobą skromną, acz z wielkim poczuciem humoru. Będzie go nam 
bardzo brakowało. 

Życzę Państwu dużo pomyślności i zdrowia!
dr Robert Domżał

Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
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Budowa Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego jest aktualnie 
największym przedsięwzięciem realizowanym przez Narodowe Muzeum Morskie. 
Wykonawcą konstrukcji żelbetowej budynku jest konsorcjum firm Poleko Budownictwo 
i Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMEX. Pomimo opadów śniegu i mroźnej aury 
nowy oddział w Łebie rośnie w oczach. Na placu budowy nieprzerwanie trwają 
intensywne czynności związane ze wznoszeniem konstrukcji żelbetowej na poziomie 
piwnic. Budowę obsługują dwa żurawie budowlane, wspierane przez pompę betonową 
o imponujących rozmiarach. W styczniu odnotowaliśmy znaczne postępy: przygotowano 
zbrojenia pod konstrukcję słupów, mających wzbogacić przestrzeń ekspozycyjną, a na 
ukończeniu są prace nad kondygnacją podziemną budynku, której powierzchnia 
posłuży w przyszłości do organizacji pomieszczeń technicznych. 

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku otrzymało dotację celową na budowę 
pierwszego etapu obiektu ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz dofinansowanie w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Tekst: Małgorzata Bochenek

RAPORT Z ŁEBY Biuletyn NMM • 1 (214) 01.2021

Fot. Konsorcjum POLEKO-BUDOMEX

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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Biuletyn NMM • 1 (214) 01.2021KOLEJNE WNĘTRZA „DARU POMORZA” ODZYSKUJĄ BLASK

Pentra oficerska, luk prowadzący do żagielkoi, hol międzypokładu, ambulatorium, 
szpital i kabina wychowawcy – aż sześć różnych pomieszczeń „Daru Pomorza” uda-
ło się w zeszłym roku wyremontować dzięki dotacji Wydziału Kultury Urzędu Miasta 
Gdynia. Wspólne starania NMM i Wydziału Kultury UM mające na celu utrzymanie 
Białej Fregaty w jak najlepszym stanie trwają nieprzerwanie od 2004 r.

Technicznie najtrudniejszą częścią remontu były prace w luku prowadzącym do 
żagielkoi. Sięga on z pokładu niemal na dno kadłuba, więc ekipa remontowa mu-
siała skorzystać z rusztowania. Konieczne było opalenie starej farby do surowego 
drewna – a jej warstw, jak żartobliwie stwierdził Zbigniew Nadolski, kapitan „Daru 
Pomorza”, było przynajmniej tyle, ilu komendantów żaglowca. 

Wymiana posadzki na międzypokładzie młodszych oficerów wymagała nato-
miast znalezienia wśród dostępnych współcześnie tworzyw podłogowych takiego, 
które będzie najbliższe oryginalnemu. Właściwy materiał udało się wybrać we współ-

pracy z Działem Konserwacji Muzealiów NMM. Wiele elementów wyposażenia znaj-
dujących się w obrębie odświeżonych przestrzeni posiada status zabytku, konieczne 
było więc zabezpieczenie ich na czas remontu oraz zadbanie, by po zakończeniu 
prac wróciły na swoje historyczne miejsca.

Kolejne remonty pozwalają utrzymać wnętrza żaglowca w dobrym stanie. Nale-
ży pamiętać, że co roku są one oglądane przez ponad setkę tysięcy zwiedzających. 
Nawet w 2020 roku, mimo panującej pandemii, statek odwiedziło aż 51,5 tys. gości. 
W poprzednich latach, w ramach dotacji z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdynia, 
wyremontowano również inne ważne pomieszczenia na trasie zwiedzania, m.in. salon 
komendanta, kabinę armatora, mesę oficerską oraz kabiny młodszych oficerów.

Tekst: Marcin Pawelski
Fot. Arleta Gałązka, Paweł Jóźwiak

                     Stan przed, w trakcie i po remoncie (luk żagielkoi, ambulatorium, dyżurka, hol oficerski i szpitalik). Fot. Arleta Gałązka, Paweł Jóźwiak
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Task Force 3 Cultural Heritage Applications jest częścią grupy roboczej WG3 „Field Tests and appli-
cations”. Jest to jedna z sześciu grup działających w ramach PortASAP (COST Action CA 16215) 
– europejskiej platformy, której priorytetem jest promocja przenośnych, niedrogich i łatwo dostęp-
nych urządzeń analitycznych. Liderem WG3 jest prof. Christian Degrigny, pracujący na uniwersytecie 
Haute École Arc Conservation-Restauration (HE-Arc CR) w Neuchâtel w Szwajcarii. Celem grupy jest 
tworzenie i udostępnianie urządzeń typu open source szerszemu gronu odbiorców, m.in. w obszarze 
dziedzictwa kulturowego.

Od marca 2020 r. NMM w tej grupie reprezentuje dr inż. Katarzyna Schaefer z Działu Konserwacji 
Muzealiów, która na przełomie września i października odbyła staż (tzw. short-term scientific mission) 
na szwajcarskiej uczelni pod kierunkiem prof. Degrigny. Wraz z nią w stażu uczestniczyła również pani 
Stavroula Golfomitsou, konserwator obiektów metalowych, starszy wykładowca na uniwersytecie 
w Göteborgu w Szwecji.

Celem pobytu była weryfikacja metod elektrochemicznych opracowanych przez konserwatorów 
i inżynierów HE-Arc CR na potrzeby identyfikacji zabytków metalowych i ich produktów korozji. Wśród 
nowo poznanych urządzeń znajdują się długopis elektrolityczny do oczyszczania powierzchni obiek-
tów metalowych (Pleco) oraz DiscoveryMAT. To ostatnie urządzenie pozwala na określenie składu 
pierwiastkowego obiektu poprzez pomiar jego potencjału elektrochemicznego. Przeprowadzone do-
świadczenia pokazały możliwości wykorzystania jednej z metod w odniesieniu do obiektów metalo-
wych z kolekcji NMM w Gdańsku. W 2021 r. planowany jest warsztat dla konserwatorów w Gdańsku, 
prowadzony przez prof. Degrigny, który umożliwi rozpowszechnienie informacji o możliwościach me-
tod typu open source oraz dotarcie do szerszego grona specjalistów w obszarze dziedzictwa kultu-
rowego na terenie Trójmiasta. 

Ponadto wyniki uzyskane podczas stażu na szwajcarskiej uczelni zostaną zaprezentowane pod-
czas konferencji PortASAP 2021 w dniach 10-12 lutego. Konferencja będzie transmitowana online 
przez University of Rome „La Sapienza”.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Schaefer

1. Prof. Christian Degrigny podczas wykładu na temat metod elektrochemicz-
nych opracowanych przez Haute École Arc Conservation-Restauration

2. Stanowisko do pomiarów przy użyciu DiscoveryMAT na jednym z obiektów 
(mechanizm zegara) przekazanych przez lokalne muzeum w Neuchâtel

3. Stanowisko do pomiarów woltamperometrii liniowej przy 
użyciu tzw. długopisu elektrolitycznego (Pleco)

4. Stanowisko do pomiarów przy użyciu DiscoveryMAT

Widok na jezioro Neuchâtel
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ZIMOWA EDUKACJA W NMM

Ferie zimowe zaczęły się już 4 stycznia i w tym roku odby-
ły się w formule online. Na każdy tydzień zaproponowaliśmy 
specjalne pakiety edukacyjne, łączące ofertę online (zadania: 
zagadki, quizy, filmy instruktażowe, materiały do wydruku) z 
propozycjami typu „zrób to sam” – wiemy, jak wiele czasu spę-
dza młodzież przed ekranami komputerów na nauce zdalnej, 
dlatego chcieliśmy, by nasza propozycja feryjna była inspi-
racją do wykonywania doświadczeń, rodzinnych gier i prac 

manualnych, także bez obecności włączonego komputera. Tematyka zajęć feryjnych 
była jak najbardziej różnorodna – każdy znalazł coś dla siebie: „Feryjne smakołyki”, 
„Zróbmy sobie zimę: burza śnieżna w szklance”, „Skąd się wzięła w morzu sól?”, „Zrób-
my sobie zimę: ulepimy dziś bałwana? (sztuczny śnieg)”, „Na tropach Klabaternika”, 
„Zróbmy sobie zimę: wyrzutnia do śnieżek”, „Zimowe warsztaty plastyczne”, „Kukiełki 
bez igiełki – opowieści w Żurawiu”, „Zrób to sam: okulary 3D”. Na bieżąco nasze pa-
kiety zostały wyświetlone ponad 260 razy, a to wszystko oczywiście dzięki świetnej 
współpracy z Działem Promocji NMM. Dziękujemy!

W styczniu kontynuowaliśmy także zajęcia online. Nasza oferta pojawiła się już 
oficjalnie na stronie www.nmm.pl. Przygotowaliśmy także nowe tematy, m.in. dla Mu-
zeum Rybołówstwa w Helu.

Z cyklu „Kobiety na fali” został przeprowadzony i nagrany wywiad z profesor Vio-
lettą Drozdowską – pracownikiem naukowym Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie 
w Pracowni Wzajemnego Oddziaływania Morza i Atmosfery. Pani profesor opowiada-
ła o swojej naukowej pasji, rejsach badawczych i własnej drodze, która doprowadziła 
ją na morze: 

Wyemitowaliśmy także ostatni film z cyklu „Spacerkiem przez historię oddzia-
łów NMM”, poświęcony Muzeum Wisły w Tczewie i Centrum Konserwacji Wraków 
Statków. Edukatorka Gabriela Chrzanowiecka opowiedziała o tworzeniu nowego 
tczewskiego oddziału, zdradziła kilka ciekawostek o wystawach, a także zabawnych 
anegdot o pracy muzealnika:

W ramach współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku przygotowali-
śmy także audycję pt. „Czy statkowi burczy w brzuchu?” z zagadkami o dźwiękach 
„Sołdka” – dla dzieci ciekawych tajemnic kryjących się w zakamarkach naszego nie-
zwykłego rudowęglowca: 

22 stycznia miało miejsce duże wydarzenie transmitowane na żywo na naszym 
Facebooku – oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej „Do DNA. 50 lat 
archeologicznych badań podwodnych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdań-
sku” połączone z sesją pytań od widzów, na które odpowiadali kuratorka dr Elżbieta 
Wróblewska, archeolog podwodny dr Krzysztof Kurzyk i konserwator zabytków Piotr 
Dziewanowski. Panel poprowadziła Maria Jaroszewska z Działu Edukacji. Nad cało-
ścią przebiegu transmisji czuwał Patryk Herdzik, dzięki któremu udało się tak dobrze 
zgrać wszystkie kwestie techniczne. Kolejne transmisje już wkrótce! 

Na koniec miesiąca ogłosiliśmy (w postaci filmu i zadań online) konkurs przygo-
towany przez naszych tczewskich edukatorów, zatytułowany „Moja Wisła”. Jest on 
skierowany do dzieci w trzech kategoriach – plastycznej, fotograficznej i literackiej: 

Tekst: Kamila Jezierewska, Przemysław Węgrzyn
Zdjęcia: Patryk Herdzik
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Biuletyn NMM • 1 (214) 01.2021KOT POKŁADOWY „DARU POMORZA”

Załogom statków bardzo często towarzy-
szą zwierzęta: psy, koty, czasami ptaki. 
Załoga „Daru Pomorza” przez lata opie-
kowała się wieloma czworonogami, a kil-
ka z nich – jak kotka pani Walewska czy 
pies Misio – na stałe wpisały się w historię 
żaglowca. Od kilku lat stałą rezydentką 
statku-muzeum „Dar Pomorza” jest kot-
ka Fela, jednak nie musi jak jej poprzed-
niczka pani Walewska łowić szczurów, bo 
tych obecnie nie ma na żaglowcu.

Fela jest niewielka, ale dzięki tro-
skliwej opiece nabrała puszystości, a jej 
czarne z kilkoma białymi plamami futer-

ko lśni jak u domowego kota. Jak większość przedstawicieli tego gatunku, pozwala 
się pogłaskać, ale na swoich warunkach; ludzie jej nie przeszkadzają, a tacy, którzy 
dają pokarm – tym bardziej. Przez lata jej rewirem było Nabrzeże Prezydenckie – 
bywała zarówno w pobliskich sklepikach i barach, jak i na „Darze Pomorza”, gdzie 
mogła najeść się i spokojnie odpocząć. W zeszłym roku Fela bliżej związała się 
z żaglowcem i jego załogą – przez większą część roku, ze względu na covido-
we ograniczenia, pobliskie lokale były zamknięte, więc tylko tu mogła liczyć na 
pomoc. 

Zwykle przychodziła do statkowego sklepiku, gdzie o dobrostan Feli dbała 
pani Kasia. Między sklepikiem a kasą stały jej miski, więc odwiedzający statek tu-
ryści mogli czasami ją spotkać. Jednak od kilku miesięcy turyści nie zwiedzają 
statku, a sklepik jest zamknięty… Fela przeniosła się więc do kuchni. Nie zawiódł 
jej instynkt – tu ma wszystko czego potrzebuje: ludzi, ciepło i wikt. Tu cała załoga, 
a przede wszystkim pan Marek, dba o to, by Fela miała miejsce do spania i pełne 
miski. Aby zebrać odpowiednie fundusze na puszki z kocim jedzeniem, na ku-
chennym stole stoi przygotowana przez załogę skarbonka.

Ale nie ma nic za darmo – Fela nie zaniedbuje swoich obowiązków: pilnowa-
nia statkowego trapu oraz okolicy, codziennego obchodu dostępnych pomiesz-
czeń w części oficerskiej i załogi stałej oraz kontroli pokładów. Tym samym Fela 
staje się częścią narracji o statkowych kotach – i co najważniejsze, staje się częścią 
historii zwierząt na „Darze Pomorza”.

Tekst i zdjęcia: Arleta Gałązka

Chwila na słońcu Dobry punkt widokowy

Pod statkowym sklepem, w oczekiwaniu na posiłek W trakcie wypełniania codziennych obowiązków

Prawdziwie kocia skarbonkaDobry punkt widokowy

Fela
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NMM W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH Biuletyn NMM • 1 (214) 01.2021

W styczniu nasze Muzeum nadal pozostawało zamknięte dla zwiedzających, 
skupiliśmy się zatem, zwłaszcza w okresie ferii zimowych, na budowaniu relacji 
z odbiorcami poprzez media społecznościowe. Profil NMM na Facebooku stał się 
przede wszystkim platformą, za pomocą której udostępnialiśmy związane z zimą 
i feriami zajęcia i aktywności dla dzieci, przygotowane przez Dział Edukacji. Posłu-
żył nam również do promowania wirtualnych spacerów po naszych oddziałach 
i wystawach, z końcem miesiąca stając się kanałem dla transmisji oprowadzania 
kuratorskiego po wystawie „Do DNA. 50 lat archeologicznych badań podwod-
nych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”. Relacja na żywo miała stałą 
oglądalność na poziomie 40-50 widzów, zaś całkowita liczba wyświetleń filmu to 
ponad 1,7 tysiąca. 

Natomiast na Instagramie, na którym zadebiutowaliśmy w grudniu 2020 roku, 
największym zainteresowaniem cieszyły się treści związane z budową Muzeum 
Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie. To właśnie w tym 
medium, w formie postów i trwale wyróżnionych na profilu relacji, pokazujemy 
odbiorcom kulisy budowy nowego oddziału NMM oraz bieżące postępy. Ponadto 
sukcesywnie przybliżamy nasze zbiory malarstwa marynistycznego, a także two-
rzymy przewodnik po kompleksie muzealnym w Gdańsku i oddziałach zamiejsco-
wych. Nad wyraz cieszą nas również nieustannie rosnące statystyki – nasza spo-
łeczność powiększyła się o prawie 45%, a liczba interakcji nieprzerwanie wzrasta. 

Dodatkowo, w celu utrzymania kontaktu z publicznością i jednocześnie popu-
laryzacji wiedzy o historii polskiej floty, w kanałach social mediów publikowaliśmy 
wzbogacone zdjęciami z naszych zbiorów wpisy z okazji ważnych rocznic, takich 
jak wpłynięcie pierwszego polskiego statku do portu w Gdyni, katastrofa promu 
„Jan Heweliusz” czy urodziny kapitana żeglugi wielkiej Mamerta Stankiewicza. 
Były to jedne z naszych najpopularniejszych i najczęściej udostępnianych wpisów 
na Facebooku. 

Tekst: Hanna Borkowska i Małgorzata Bochenek
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Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 6 stycznia odszedł na wieczną wach-
tę Pan Tomasz Czayka. Wspaniały i skromny człowiek, który był jednym z inicjatorów 
powołania do życia Muzeum Morskiego i wieloletnim członkiem władz Towarzystwa 
Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego.

Pochodził z krakowskiej rodziny prawniczej i również w Krakowie przeżył okres 
wojny i okupacji. Po wojnie kontynuował naukę w gimnazjum im. Sobieskiego, a po 
przeprowadzce całej rodziny w 1948 r. do Gdańska – w V Liceum Ogólnokształcą-
cym. W tym czasie kształtowały się jego zainteresowania turystyką i wioślarstwem. Po 
zdaniu matury w 1950 r. rozpoczął studia na Wydziale Agrotechnicznym Politechniki 
Gdańskiej, nie został jednak inżynierem. Przeniósł się na Uniwersytet Warszawski, aby 
studiować historię sztuki. Wybrał specjalizację muzealną, którą zgłębiał u wybitnego 
nauczyciela i muzealnika prof. Stanisława Lorentza. Pod jego kierunkiem napisał pra-
cę magisterską poświęconą zabytkom Kocka. W trakcie studiów w Warszawie rozwijał 
swoją turystyczną pasję. W 1952 r. wstąpił do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego. W 1956 r., po zakończeniu studiów, powrócił do Gdańska i rozpoczął 
pracę zawodową w powstałym wówczas Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Praca 
ta stworzyła mu możliwości wypływania w morze. Na pokładach okrętów Marynarki 
Wojennej podróżował do Londynu i Leningradu, a po wstąpieniu w 1959 r. do Yacht 
Klubu Morskiego „Kotwica” odbył rejsy do Szwecji i Finlandii.

Pierwsza praca Pana Tomasza Czayki była przełomowym momentem również dla 
historii Muzeum Morskiego. W Muzeum Marynarki Wojennej poznał dra Przemysława 
Smolarka, który „zaraził” go ideą powołania do życia muzeum morskiego w Gdań-
sku. Ich losy splotły się i Pan Tomasz uczestniczył w narodzinach najpierw Towarzy-
stwa Przyjaciół Muzeum Morskiego, a później także Muzeum Morskiego w Gdańsku. 
Dr Przemysław Smolarek, kompletując skład muzealnego zespołu, przyjął na pierwszy 
i jedyny wówczas etat merytoryczny właśnie jego. Nie pomylił się, stawiając na młode-
go muzealnika. W nowej pracy Pan Tomasz wykazał swoje liczne talenty, współorgani-
zując wystawy (m.in. „Rozwój budowy statków”, „Od wiosła do napędu atomowego” 
przy współpracy Muzeum Techniki w Warszawie oraz „Polski przemysł okrętowy w la-
tach 1945 – 1962”), tworząc od podstaw muzealne kolekcje (m.in. modeli, sztuki czy 
też księgozbiór). Był osobą pełną pasji i werwy, niezwykle zaangażowaną w muzealne 
działania, pracowitą i bardzo skuteczną. Taką postawą potrafił zjednywać sobie ludzi 
i przekonywać do swoich pomysłów. We wspomnieniach Pani Eleonory Zbierskiej, hi-
storyka sztuki i koleżanki z pierwszych lat pracy w Muzeum, Pan Tomasz Czayka jawi 
się jako osoba emanująca czarem osobistym, pełna energii i fantazji. W trakcie pracy 
w Muzeum był również na stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki w Szwecji i Danii.

Biuletyn NMM • 11 (212) 11.2020
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Ten bardzo intensywny i, jak sam mówił, satys-
fakcjonujący etap zawodowego życiorysu zakoń-
czył się w 1962 r., kiedy podjął pracę w stoczni im. 
Komuny Paryskiej w Gdyni, w której przepracował 
34 lata. W tym czasie był organizatorem i kierow-
nikiem gabinetu historii stoczni, a także kierował 
ośrodkiem informacji techniczno-ekonomicznej. 
Przez cały ten okres rozwijał również swoje pasje 
żeglarskie (rejsy na „Zawiszy Czarnym”) i tury-
styczne (jako członek Automobilklubu Morskie-
go w Gdyni był pomysłodawcą powstania Sekcji 
Caravaningu). Był także w gronie założycieli Towa-
rzystwa Miłośników Gdyni, które w 2001 roku przy-
znało mu tytuł członka honorowego. 

Muzealna pasja Pana Tomasza to powołanie 
do życia Archiwum Polskich Statków. Przedsię-
wzięcie było prowadzone przy współpracy ze Sto-
warzyszeniem Inżynierów i Mechaników Polskich. 
Obecna kolekcja, licząca 2500 jednostek archi-
walnych, znajduje się w zbiorach Działu Dokumen-
tacji Naukowej Narodowego Muzeum Morskiego. 
Zawsze Pan Tomasz pamiętał o Gdańsku, Muzeum 

i Towarzystwie Przyjaciół NMM. Aktywnie uczestniczył w pracach Towarzystwa i jego władz. W la-
tach 1988 – 1990 i 2001 – 2020 był członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Był pomysłodawcą nagro-
dy „Laur Muzeum Morskiego”, przyznawanej wyróżniającym się pracownikom NMM. W 2004 roku 
w dowód uznania za wybitny wkład pracy społecznej na rzecz rozwoju Towarzystwa Przyjaciół i Mu-
zeum, Panu Tomaszowi Czayce została nadana godność członka honorowego. W trakcie obcho-
dów 55-lecia działalności Towarzystwa w roku 2013 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przyznało Panu Tomaszowi Czayce Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Wśród jego 
osiągnięć należy również wymienić liczne artykuły i referaty (m.in. „Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni”, „Koncepcja gabinetu historycznego i muzeum zakładowego w Stoczni im. Komuny Pa-
ryskiej w Gdyni”), recenzje oraz książki poświęcone historii stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.

Aktywność na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego Pan Tomasz za-
kończył podczas Walnego Zebrania Członków w roku 2020. Zgromadzeni na sali członkowie i go-
ście wyrazili podziękowanie Panu Tomaszowi Czayce za wieloletnią pracę na rzecz Towarzystwa.

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego składają Rodzinie wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci Pana Tomasza Czayki.

W tekście zostały wykorzystane informacje zawarte w książce Pawła Janikowskiego, 1958. Będzie muzeum!, Część 1, Gdańsk 2015.
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Tomasz Czayka (z prawej) jako pracownik Muzeum Morskiego w Gdańsku, 
początek lat sześćdziesiątych. Fot. z archiwum NMM
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