
W lipcu 1997 r. fala powodziowa, która zalała Opolszczyznę, nie tylko zniszczyła 
dobytek mieszkańców, ale i wtargnęła do budynków urzędów i instytucji, 
w tym archiwów. Setki metrów akt zostało zalanych przez napierającą wodę 
i ocalało tylko i wyłącznie dzięki ogromnemu wysiłkowi archiwistów.

Archiwum 
po powodzi

Ocalamy dobra kultury

25 lat



Budynek główny Archiwum Państwowego w Opolu, ul. Zamkowa 2, 
lipiec 1997 r.

[Fot. Jan Kornek, sygn. 45/350]

Budynek główny Archiwum 
Państwowego w Opolu, ul. Zamkowa 2,
lipiec 1997 r.
[Fot. Jan Kornek, sygn. 45/350]

Fala powodziowa wdzierała 
się do budynków Archiwum Państwowego 
w Opolu i jego oddziału w Nysie. 
Archiwalia przechowywane w Opolu 
udało się ochronić przed wodą, 
natomiast akta powiatu nyskiego 
i grodkowskiego przechowywane 
w Nysie zostały zalane. 

Archiwum zagrożone 



[Fot. Magdalena Knieja]

Zalane zostały nie tylko akta 
zdeponowane w Archiwum 
Państwowym, ale i te, które miały 
do niego dopiero trafić.
Przez lata przechowywane 
w archiwach zakładowych, 
najczęściej w piwnicach, 
nie miały szans na ewakuację. 
Przykładem są akta byłego 
Sądu Obwodowego w Koźlu 
z lat 1879-1945.

Akta płyną 



Po przejściu fali

Gdy woda opadła, 
w oddziale archiwum 
w Nysie wydawało się, 
że dla archiwaliów 
nie ma już ratunku. 

Mokry i ciężki,
zanieczyszczony 

błotem papier 
zalegał w tamtejszym 

magazynie.

Zalane akta po powodzi w oddziale w Nysie, lipiec 1997 r.
[Fot. Jan Kornek, sygn. 45/350]



Akta się suszą

Wszystkie akta z Nysy zostały 
przywiezione do Opola, 
gdzie rozkładano 
je do suszenia.

Suszące się akta przed budynkiem 
i na schodach Archiwum Państwowego 
w Opolu, ul. Zamkowa 2, 1997 r.
[Fot. Jan Kornek, sygn. 45/350]



Komora
dezynfekcyjna

Wysuszone akta archiwiści pakowali 
do komory dezynfekcyjnej. 
Dwa razy w tygodniu następowała 
wymiana akt w komorze. 

Ratowanie akt w komorze dezynfekcyjnej 
w Groszowicach, 1999 r.

[Fot. Jan Kornek, sygn. 45/350]



Oczyszczanie

Karty wysuszonych 
i zdezynfekowanych akt 
nadal pozostawały 
posklejane. Każdą kartę 
trzeba było ostrożnie 
ręcznie oddzielić 
i wyczyścić z pozostałości 
brudu popowodziowego. 

Archiwistka przy pracy
[Fot. Magdalena Knieja]



v

Bohaterowie

Wysuszone akta 
były pakowane 
i przewożone 
do Groszowic. 
Cały transport 
odbywał 
się archiwalną 
„nyską”, która specjalnie do prac 
popowodziowych została 
przekazana, wraz z odzieżą 
ochronną, przez Naczelną 
Dyrekcję Archiwów 
Państwowych w Warszawie. 

Ratowanie akt, 2000 r.
[Fot. Jan Kornek, sygn. 45/350]



v

Bohaterowie

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych 
złożył pracownikom opolskiego 
archiwum serdeczne podziękowania 
za trud i determinację w ratowaniu 
narodowego zasobu archiwalnego 
w chwili największego zagrożenia.
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Już prawie koniec

Cały zasób byłego oddziału 
w Nysie, który podczas powodzi 
ucierpiał bardzo dotkliwie, został 
przewieziony do Opola. 
Zalaniu uległy 154 zespoły 
archiwalne – łącznie 11 108 
jednostek archiwalnych, 
co stanowiło 142 mb akt. 
W 1998 r. zasób ten został 
w całości wyczyszczony 
i odkażony.  

W 1999 r. głównym zadaniem 
archiwistów była dezynfekcja 
pozostałych akt zalanych przez wodę. 
Wszystkie zbiory przewieziono 
z budynku przy ul. Zamkowej do Groszowic, 
by tam umieścić je w komorze 
dezynfekcyjnej. W ciągu tygodnia 
pracownicy wykonywali dwa wsady 
dokumentów, przy czym cykl jednego 
wsadu wynosił 48 godzin i obejmował 
ok. 25 mb akt. Ogółem w 1999 r. 
zdezynfekowano 1 265 mb materiałów 
archiwalnych, co stanowiło 142 890 
jednostek archiwalnych. W przeważającej 
części były to dawne akta sądu 
niemieckiego w Koźlu. Czyste już 
archiwalia posegregowano i zabezpieczono 
w pudłach archiwalnych oraz ułożono 
na regałach w nowych magazynach. 
Do akcji ratowania zasobu skierowano 
zarówno pracowników archiwum, 
jak i pracowników interwencyjnych 
oraz więźniów.  Prace polegające 
na czyszczeniu ręcznym i prostowaniu 
kart jednostek trwały przez kolejnych 
kilka lat. W 2003 r. wyczyszczono, 
strona po stronie, ok. 80 mb akt. 
W 2004 r. były to 84 mb, 2005 r. - 62 mb. 
Prace te trwały do 2009 r.

[Fot. Agnieszka Skrzypczyk]
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Dzisiaj
Obecnie wszystkie odratowane 
akta popowodziowe 
są odpowiednio zabezpieczone 
i przechowywane. Udostępniamy 
je w pracowni badaczom historii 
regionalnej, 
a także 
wykorzystujemy 
w naszej 
działalności 
popularyzacyjnej 
i dla celów 
edukacyjnych. 
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