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WOJNA I POWODZIE.
KATASTROFY W DZIEJACH MUZEUM W NYSIE

M

uzeum w Nysie w swojej niewiele ponad 100letniej historii prze˝y∏o a˝ trzy wielkie katastrofy. Za∏o˝one zosta∏o w 1897 r. jako pierwsze na Âlàsku
Opolskim (w granicach ówczesnej rejencji opolskiej)
muzeum regionalne. Jego siedzibà by∏ od chwili powstania do 1945 r. pa∏acyk barokowy z 1 po∏. XVIII w.,
zwany Domem Komendanta (Alte Kommandantur)
budynek zabytkowy niema∏ej klasy1. W osiemnastu
pomieszczeniach ekspozycyjnych, na korytarzach,
w pomieszczeniach magazynowych i biurowych zgromadzono ok. 30 tysi´cy zabytków ze wszystkich niemal dziedzin kolekcjonerstwa muzealnego. By∏a to
wÊród muzeów regionalnych w rejencji opolskiej instytucja najwy˝szej rangi, a na ca∏ym Âlàsku nale˝a∏a
do najznaczniejszych.
Na poczàtku wrzeÊnia 1938 r., a wi´c 41 lat od
momentu rozpocz´cia dzia∏alnoÊci, muzeum zosta∏o
po raz pierwszy dotkni´te kl´skà powodzi. Dla Nysy
nie by∏o to nowoÊcià. Miasto prze˝ywa∏o nader cz´sto powodzie, zw∏aszcza w okresie roztopów wiosennych. Sprzyja∏o temu po∏o˝enie nad dwiema nieujarzmionymi rzekami górskimi – Nysà K∏odzkà i Bia∏à
G∏ucho∏askà (a w∏aÊciwie odnogami Bia∏ej przep∏ywajàcymi przez Êrodek miasta). W okresie od 1405
do 1883 r. odnotowano siedem powodzi roztopowych, które wyrzàdzi∏y w Nysie wielkie szkody2.

Dla Muzeum w Nysie szczególnie dotkliwe
w skutkach okaza∏y si´ dwie powodzie opadowe
w1938 i 1997 r. Zjawisko powodzi opadowych w dorzeczach rzek bioràcych poczàtek w Sudetach i Karpatach Zachodnich jest spowodowane Êcieraniem si´
frontów atmosferycznych nad górami – ciep∏ym nadciàgajàcym z Europy po∏udniowo-zachodniej i zimnym pó∏nocnoeuropejskim. Przed skutkami obfitych
opadów i wylewami rzek mia∏ chroniç Nys´ zbiornik
retencyjny o pojemnoÊci prawie 130 mln m3 zbudowany w latach 1926-1933 na Nysie K∏odzkiej. Nazwano go Jeziorem Otmuchowskim. Pok∏adane w nim
nadzieje si´ nie spe∏ni∏y. W czasie powodzi 1938 r.
muzeum zosta∏o zalane na wysokoÊç ponad 1 m. Woda nanios∏a mu∏, który pokry∏ pomieszczenia parteru.
Znaczne szkody ponios∏y zbiory, zw∏aszcza przechowywane tam zabytki archeologiczne i militaria. Podczas powodzi powa˝nie ucierpia∏ budynek muzeum.
Powsta∏ nawet plan przeniesienia muzealiów na czas
niezb´dnego remontu do wolnego w tym czasie gmachu Seminarium Êw. Anny na Rynku Solnym, ale
z powodu wysokich kosztów, które pociàgn´∏yby za
sobà prace remontowe, odstàpiono od tego zamiaru3.
Faktyczne rozmiary szkód nie sà znane. Nie zachowa∏y si´, niestety, akta kancelaryjne dawnego Muzeum
Sztuki i Staro˝ytnoÊci, a w jego inwentarzach z lat

1. Dom Komendanta
w Nysie, siedziba Muzeum Sztuki i Staro˝ytnoÊci w latach 18971945. Fot. G. Hoffmann,
po powodzi 1938 r.
1. The Commander’s
House in Nysa, seat of
the Museum of Art and
Antiquities in 18971945, after the flood of
1938. Photo: G. Hoffman, 1938.
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1907-1944 nie ma adnotacji, która Êwiadczy∏yby o stratach spowodowanych przez
powódê 4. Równie˝ w publikacjach z tamtego okresu i z czasów póêniejszych muzeum
nyskie nie zosta∏o wymienione5. Nieznane
sà równie˝ sposoby likwidacji skutków
powodzi 1939 r. zarówno w odniesieniu do
budynku muzeum, jak i zbiorów.
W siedem lat póêniej nastàpi∏a kolejna
katastrofa. Dzia∏ania zbrojne II wojny Êwiatowej przez wiele lat omija∏y Nys´ jako
miasto le˝àce na wschodnich rubie˝ach III
Rzeszy Niemieckiej. Âlàsk sta∏ si´ teatrem
wojny dopiero u jej schy∏ku – w 1945 r.
Kiedy wojska radzieckie zacz´∏y zbli˝aç si´
do Âlàska, nadszed∏ rozkaz o ewakuacji ludnoÊci cywilnej i urz´dów. Nysa otrzyma∏a taki rozkaz 24 stycznia 1945 r. W∏adze miejskie postanowi∏y wówczas przewieêç na te2. Muzeum Sztuki i Staro˝ytnoÊci w Nysie, spalone w 1945 r. Fot.
ren tej cz´Êci Âlàska czeskiego, która w 1938 r.
S. Kramarczyk, ok. 1950 r.
zosta∏a przy∏àczona do III Rzeszy, cenniej2. Museum of Art and Antiquities in Nysa, burnt down in 1945. Photo:
sze dobra kultury – archiwalia, r´kopisy
S. Kramarczyk, about 1950.
biblioteczne, muzealia oraz rzeêby z koÊcio∏ów nyskich. Spodziewano si´, ˝e tam,
dalej od linii frontu, na obszarze górzystym i s∏abiej
zniszczeniu podczas po˝aru, który strawi∏ z koƒcem
zasiedlonym, b´dà one bardziej bezpieczne6. Plan ten
marca 1945 r. muzeum13, ju˝ po zdobyciu Nysy przez
zosta∏ zrealizowany na poczàtku marca 1945 r.
wojska radzieckie.
Ówczesny kierownik muzeum, Franz Bomba, przyW dniach 9 i 11 maja przyby∏y do Nysy, znajdugotowa∏ skrzynie drewniane do transportu muzejàcej si´ jeszcze pod administracjà radzieckiej koaliów. Piàtego marca przewieziono do odleg∏ego od
mendy wojennej, pierwsze grupy operacyjne urz´dniNysy o 40 km Oberthomasdorf (Doma‰ov ko∏o
ków wys∏ane przez Urzàd Wojewódzki Âlàsko-Dàbrowski w Katowicach w celu obj´cia w imieniu RzeJesenika) zaopatrzone w zamkni´cia cztery skrzynie
o wymiarach 50 x 60 x 85 cm, pomalowane na bia∏o.
czypospolitej Polskiej w∏adzy nad powiatem nyskim14.
Zawiera∏y najcenniejsze przedmioty. By∏y to widoki
Z drugà grupà przyjecha∏ Stanis∏aw Kramarczyk, in˝ynier architekt i artysta malarz, który objà∏ stanowispanoramiczne Nysy z okresu od XVI do XIX w.,
ko kierownika referatu kultury i sztuki w starostwie
najstarszy znany przyk∏ad tkactwa w Europie – dywan z herbem Nysy i datà 16677, naczynia szklane,
powiatowym. On te˝ sprawowa∏ opiek´ nad dobrami
wyroby fajansowe i ze srebra. W skrzyniach znalaz∏y
kultury na tym terenie. Podjà∏ szereg inicjatyw zmierzajàcych do odzyskania rozproszonych muzealiów
si´ tak˝e depozyty z gimnazjum paƒstwowego
„Carolinum” i przej´tego przez w∏adze paƒstwowe
nyskich, a tak˝e pozyskanie nowych dzie∏ sztuki
w 1944 r. koÊcio∏a gimnazjalnego8, rzeêba Matki Bosz opuszczonych pa∏aców i dworów w okolicach Nysy.
Zabytki sprowadzone z Gajówki w Prze∏´ku15 oraz
kiej z Dzieciàtkiem z XV w., relikwiarz w kszta∏cie
monstrancji, msza∏ w oprawie srebrnej i „Leben Jesu” –
wydobyte ze spalonego budynku muzeum zosta∏y
szczególnie cenna ksi´ga z XV w., pisana na perzmagazynowane tymczasowo w gimnazjum „Carolinum”16. Podj´ta przez Kramarczyka próba odzyskagaminie9. Zabytki te ulokowano w gospodzie wiejnia zbiorów zdeponowanych na terytorium Czechoskiej w pobli˝u koÊcio∏a10. Innà cz´Êç zbiorów ukryto
w gajówce w Prze∏´ku, oddalonym o 6 km od Nysy.
s∏owacji nie da∏a rezultatu. Kiedy przyby∏ do Doma‰ova (Oberthomasdorf), zosta∏ poinformowany, ˝e w∏aStanowi∏y one zawartoÊç 13 skrzyƒ. Znalaz∏y si´ w
dze Czechos∏owacji traktujà dobra kultury znajdujàce
nich obrazy, drewniane rzeêby sakralne, grafiki,
si´ na jej terytorium jako w∏asnoÊç paƒstwowà17. Dowyroby cynowe, odlewy gliwickie, zabytki archeopiero po d∏ugotrwa∏ych poszukiwaniach i negocjacjach
logiczne11. Trzecim miejscem, w którym znalaz∏y
schronienie zbiory muzealne, by∏o gimnazjum „Cana najwy˝szym szczeblu uda∏o si´ w 1963 r. doprowarolinum”. Umieszczono tam wy∏àcznie odbitki gradziç do rewindykacji 16 grafik z widokami Nysy18.
Z koƒcem 1945 r. zosta∏o sporzàdzone w formie
ficzne, stanowiàce znaczàcà cz´Êç kolekcji grafiki12.
tabeli zestawienie sumaryczne strat poniesionych
W budynku muzeum pozosta∏o wiele dzie∏ sztuki
i rzemios∏a artystycznego oraz innych zabytków kultuprzez muzeum nyskie. Fragment tego aktu publikujery materialnej. Wi´kszoÊç z nich uleg∏a ca∏kowitemu
my in extenso:
104

ZAGRO˚ENIA
Wykaz strat i zniszczeƒ dzie∏ sztuki oraz zabytków w powiecie nyskim, 7 XI 1945 r.

Lp.

Nazwa przedmiotu

By∏o

Jest

Straty

981

0

981

1.

Dokumenty, plany itp.

2.

Ksià˝ki

1 064

43

1 021

3.

Grafika

5 124

945

4 179

4.

Obrazy

535

36

499

5.

Ceramika

771

111

660

6.

Szk∏o

300

0

300

7.

Przedmioty metalowe (cyna, miedê, srebro)

286

157

129

8.

Sprz´ty domowe i narz´dzia

586

30

556

9.

Meble

299

44

225

10.

Ubiory i materie

602

57

545

11.

Przemys∏ artystyczny i plastyka

916

216

700

12.

Monety i medale

14 746

0

14 746

13.

Odciski piecz´ci

3 007

0

3 007

14.

Prehistoria

179

63

116

15.

Fauna krajowa

206

0

206

16.

Militaria

1 088

100

998

17.

Fragmenty architektoniczne (kamieniarka, drzwi, kraty)

283

1

282

18.

Medycyna i farmacja

94

3

91

19.

Po˝arnictwo

24

5

19

20.

MyÊlistwo i pszczelnictwo

70

1

69

21.

Sàdownictwo

27

0

27

22.

Instrumenty, muzyka, astronomia, optyka itp.

207

1

206

23.

Zdj´cia fotograficzne

1 192

351

841

24.

Negatywy fotograficzne

1 000

150

850

25.

Handel i komunikacja

72

0

72

33 659

2 314

3 1345

Razem

èród∏o: Archiwum Paƒstwowe w Opolu, zespó∏ Starostwo Powiatowe w Nysie, sygn. 306, s. 27-28.

Do reaktywowania muzeum dosz∏o dopiero
w 1947 r. W∏adze miejskie przeznaczy∏y na jego siedzib´, wzniesiony w 1897 r. w stylu secesyjnym, budynek by∏ej prywatnej kliniki chirurgicznej doktora
Nissena. Trafi∏y tam zbiory dawnego Muzeum Sztuki
i Staro˝ytnoÊci oraz nabytki z okresu powojennego,

wÊród których znalaz∏o si´ wiele uratowanych przed
grabie˝ami i dewastacjà wysokiej klasy zabytków malarstwa zachodnioeuropejskiego XV-XIX w. (dzie∏a mistrzów w∏oskich, flamandzkich, holenderskich
i niemieckich) oraz mebli z okresu od gotyku po biedermeier i wyrobów porcelanowych (MiÊnia, S¯vres).
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3. Pa∏ac Biskupi, obecnie Muzeum
w Nysie. Pracownicy Muzeum budujà
zapor´ z piasku przy bramie wjazdowej, 8 VII 1997 r. Fot. Z. Walewski.
3. The Bishop’s Palace, today : the
Museum in Nysa. Members of the
Museum staff build a sand dam next to
the entrance gate, 8 July 1997. Photo:
Z. Walewski.

4. Muzeum w Nysie podczas
powodzi, 9 VII 1997 r.
4. Museum in Nysa during
the flood, 9 July 1997.

5. Muzeum w Nysie. Dziedziniec –
przedmioty wyniesione z warsztatu
stolarskiego i magazynu zbiorów archeologicznych po powodzi, 11 VII
1997 r. Fot. K. Staszków.
5. Museum in Nysa. Courtyard –
objects saved from the carpentry
workshop and the archaeological
collections storeroom after the flood,
11 July 1997. Photo: K. Staszków.
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Do tego dosz∏a pokaêna kolekcja zabytków archeologicznych pozyskanych podczas odbudowy miasta po
zniszczeniach wojennych. Dzi´ki nabytkom z okresu
po II wojnie Êwiatowej, zw∏aszcza dzie∏om sztuki i rzemios∏a artystycznego z Europy Zachodniej, Muzeum
w Nysie z dawnego Heimatmuseum przekszta∏ci∏o
si´ w instytucj´ o charakterze ponadregionalnym.
W 1984 r. otrzyma∏o barokowy Pa∏ac Biskupi
z XVII-XVIII w., by∏à rezydencj´ biskupów wroc∏awskich jako ksià˝àt nyskich, odbudowany po po˝arze 1945 r. i póêniejszych dewastacjach. Równo
100 lat od chwili powstania muzeum dosz∏o do trzeciego w jego dziejach dramatu. By∏a nim powódê,
która w 1997 r. nawiedzi∏a obszar Karpat Zachodnich
i Sudetów. Nys´ przed powodziami mia∏ chroniç,
oprócz Jeziora Otmuchowskiego, nowy zbiornik retencyjny – Jezioro Nyskie – o pojemnoÊci ok. 111 mln m3,
oddany do u˝ytku w 1971 r. Niestety, obydwa zbiorniki wodne na Nysie K∏odzkiej nape∏ni∏y si´ gwa∏townie na skutek ulewnych deszczów padajàcych od
4 lipca 1997 r. W tym czasie nad Polskà zaczà∏ tworzyç si´ uk∏ad niskiego ciÊnienia, który objà∏ nast´pnie swym zasi´giem Europ´ Ârodkowà. Masy ch∏odnego powietrza polarnego zderzy∏y si´ nad Sudetami
i Karpatami z bardzo ciep∏ymi i wilgotnymi masami
powietrza z obszaru Morza Czarnego i wschodniej
cz´Êci Morza Âródziemnego, które przeniós∏ na pó∏noc ni˝ znad Niziny W´gierskiej. Ta w∏aÊnie sytuacja

meteorologiczna przynios∏a tak wielkie opady20.
Powsta∏a koniecznoÊç odprowadzenia du˝ej iloÊci wody z Jeziora Nyskiego, tak by zbiornik ten móg∏
przyjàç nadwy˝k´ zawartoÊci Jeziora Otmuchowskiego oraz wzmo˝ony sp∏yw z górnego biegu Nysy
K∏odzkiej21. W tej sytuacji Okr´gowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej we Wroc∏awiu wykaza∏a daleko idàcà beztrosk´. Na skutek wysokich poziomów wód
uleg∏y zalaniu kluczowe wodowskazy, co uniemo˝liwi∏o odczyty22. Brak reakcji na tak oczywisty sygna∏
zbli˝ajàcej si´ katastrofy by∏ niezrozumia∏y. Zabrak∏o
równie˝ koordynacji dzia∏aƒ mi´dzy Okr´gowà Dyrekcjà Gospodarki Wodnej a lokalnà administracjà23.
We wtorek, 8 lipca, burmistrz Nysy i zarazem przewodniczàcy miejskiego komitetu przeciwpowodziowego w porannej audycji Radia Opole udzieli∏ informacji, ˝e sytuacja jest normalna i panujemy nad tym
co si´ dzieje w mieÊcie. W godzinach póêniejszych
oponowa∏ przeciw zwi´kszeniu zrzutu wody z Jeziora
Nyskiego24.
Muzeum nie zosta∏o uprzedzone o gro˝àcym niebezpieczeƒstwie, mimo ˝e od godzin rannych stopniowo podnosi∏ si´ poziom w Nysie K∏odzkiej i przep∏ywajàcej tu˝ obok muzeum Bia∏ej G∏ucho∏askiej.
Przed po∏udniem w∏adze miejsce na proÊb´ dyrektorki muzeum dostarczy∏y worki i piasek25. ProÊba ta
zosta∏a spe∏niona niech´tnie, poniewa˝ przewidywano, ˝e woda si´gnie co najwy˝ej do kostek u nóg 2 6.

6. Muzeum w Nysie. Sala odczytowa, 11 VII 1997 r. Fot. K. Staszków.
6. Museum in Nysa. Lecture hall, 11 July 1997. Photo: K. Staszków.
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Szkody by∏y olbrzymie. Si∏a pràdu wody spowodowa∏a nie tylko zalanie pomieszczeƒ do wysokoÊci
1,2 m i pokrycie ich mu∏em, lecz równie˝ przemieszczenie zabytków ruchomych bàdê upadek do wody
tych, które umieszczone by∏y wy˝ej na rega∏ach. Parter Pa∏acu Biskupiego o powierzchni 2 050 m2 mieÊci∏: portierni´, sal´ odczytowà, szatni´, pokój socjalny, magazyn wydawnictw i materia∏ów biurowych,
magazyny dzia∏u sztuki i rzemios∏a artystycznego,
pracowni´ i magazyny dzia∏u archeologii, pracowni´
plastycznà, kserograficznà i stolarskà. Wszystkie
przedmioty ruchome zosta∏y wyniesione z tych pomieszczeƒ na dziedziniec oraz na wy˝sze kondygnacje i na strych.
W magazynach dzia∏u sztuki i rzemios∏a artystycznego przechowywane by∏y przed powodzià rzeêby,

7. Muzeum w Nysie. Fortepian Carl
Rönisch Dresden z 2 po∏. XIX w.
Fot. M. Kozarzewski.
7. Museum in Nysa. A Carl Rönisch
Dresden piano, second half of the
nineteenth century. Photo: M. Kozarzewski.

8. Muzeum w Nysie. Sekretarzyk
z kon. XVIII w. oklejony bibu∏kà
japoƒskà za pomocà ˝elatyny. Fot.
M. Kozarzewski.
8. Museum in Nysa. Escritoire from
the end of the eighteenth century,
covered by Japanese tissue paper
glued on with gelatin. Photo: M.
Kozarzewski.

Pracownicy muzeum przez kilka godzin budowali zapory przy drzwiach wejÊciowych do budynku, zamiast wynosiç muzealia z parteru na wy˝sze kondygnacje. Po po∏udniu by∏o ju˝ oczywiste, ˝e tylko
maksymalny zrzut wody z Jeziora Nyskiego mo˝e
uratowaç Nys´. W przeciwnym razie przepe∏nienie
zbiornika ponad miar´ spowodowa∏oby przerwanie
wa∏ów oraz zalanie miasta na wysokoÊç kilku pi´ter.
Oko∏o godziny 19 fala powodziowa dotar∏a do muzeum. Woda wdar∏a si´ najpierw od wewnàtrz z dziedziƒca przez kanalizacj´ deszczowà, a póêniej tak˝e
przez szpary w drzwiach i oknach. Zalaniu do wysokoÊci 1,2 m uleg∏y wszystkie pomieszczenia parteru
u˝ytkowanego przez muzeum (w cz´Êci parteru mieÊci∏ si´ tak˝e zlikwidowany w 1998 r. oddzia∏ Archiwum
Paƒstwowego w Opolu). Nadmieniç w tym miejscu
nale˝y, ˝e budynek nie posiada piwnic. Dopiero 10
lipca, po dwóch dobach, wody opad∏y i mo˝liwy sta∏
si´ dost´p do muzeum. Jego pracownicy wraz z ˝o∏nierzami mogli przystàpiç do usuwania skutków powodzi.
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meble i ornamenty drewniane, wyroby metalowe, kamieniarka oraz dokumentacja architektoniczna zabytków Êlàskich. Szkody obrazuje nast´pujàce zestawienie:
q rzeêba, g∏ównie drewniana
polichromowana
71 obiektów
109 obiektów
q meble i ornamenty drewniane
q wyroby metalowe,
g∏ównie Êlusarsko-kowalskie
i formy odlewnicze
180 obiektów
kamieniarka
6 obiektów
q
dokumentacja
q
architektoniczna
ok. 750 rys. techn.
Najcenniejsze oraz najlepiej zachowane dzie∏a
sztuki i rzemios∏a artystycznego znajdowa∏y si´ na ekspozycji sta∏ej mieszczàcej si´ na I i II pi´trze muzeum, dlatego unikn´∏y katastrofy. SpoÊród uszkodzonych przez powódê najwi´kszà wartoÊç artystycznà mia∏y nast´pujàce rzeêby: Chrystus na krzy˝u
z ok. 1500 r., grupa Ukrzy˝owania z pocz. XVI w.,
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Wilgefortis z pocz. XVIII w., Immaculata z pocz.
XIX w. Uleg∏y zniszczeniu wartoÊciowe meble takie,
jak: intarsjowana sekretera z koƒca XVIII w. oraz
malowany kabinet z 2 po∏. XVIII w., sekretarzyk,
dwa sto∏y i komoda – wszystkie z XIX w., ponadto
fortepian Carl Rönisch z 2 po∏. XIX w.
W zbiorach dzia∏u archeologii z liczàcych ok. 20
tys. obiektów w zbiorach ceramiki 35 proc. uleg∏o
dzia∏aniu wody, a wiele zabytków pokry∏ mu∏. Niektóre naczynia rozklei∏y si´, w innych wypad∏y uzupe∏nienia gipsowe. Te wyroby ceramiczne, które znajdowa∏y si´ powy˝ej poziomu wody, wch∏on´∏y wilgoç. SpoÊród zabytków organicznych cz´Êç koÊci znajdujàcych si´ pod wodà pokry∏a warstwa mu∏u.
W jeszcze gorszym stanie by∏o ok. 1700 fragmentów
skórzanych, które – co prawda – dzi´ki temu, ˝e by∏y
zapakowane, unikn´∏y bezpoÊrednio zalania, ale mimo wszystko uleg∏y nasàczeniu wodà. Tak˝e drewniane zabytki konstrukcyjne wch∏on´∏y wod´ i pokry∏y si´ mu∏em. W pomieszczeniach dzia∏u
archeologii zniszczenia dotkn´∏y równie˝ dokumentacj´. Po∏owa kart katalogowych (ok.
6 mb), akta (ok. 2,5 mb), fotografie (negatywy
i pozytywy) zabytków archeologicznych,
ksi´gi inwentarzowe, ksi´ga wp∏ywu i ksi´ga
ruchu muzealiów, nadto sprz´t fotograficzny,
ksi´gozbiór podr´czny (ok. 250 woluminów)
i meble – to pozosta∏e kategorie przedmiotów,
które powi´kszy∏y zakres szkód.
Sam budynek muzeum, barokowy Pa∏ac
Biskupi, najwspanialszy przyk∏ad architektury
rezydencjalnej na Âlàsku, tak˝e ucierpia∏ powa˝nie na skutek powodzi. Zawilgoceniu uleg∏y mury i tynki, zniszczone zosta∏y parkiety,
wypaczeniu uleg∏a stolarka okienna i drzwiowa. Pozostajàcà ju˝ wczeÊniej w z∏ym stanie
instalacj´ pod∏ogowà centralnego ogrzewania
na parterze woda zniszczy∏a do reszty. Szkody
obj´∏y równie˝ central´ alarmowà, przewody
instalacji ochronnych oraz sprz´ty, urzàdzenia
i inne elementy wyposa˝enia pomieszczeƒ
parteru, a wi´c meble (biurka, krzes∏a, sto∏y,
szafy, rega∏y), sprz´t audiowizualny (telewizor, aparat wideo, rzutnik), kserokopiark´, aparaty fotograficzne, maszyny i narz´dzia stolarskie, narz´dzia Êlusarskie, odkurzacze, a w magazynie firanki i zas∏ony, artyku∏y biurowe,
Êrodki chemiczne i materia∏y do konserwacji
muzealiów, nadto wydawnictwa w∏asne i przyj´te do sprzeda˝y komisowej przez muzeum.
Konieczne okaza∏o si´ przeprowadzenie
nast´pujàcych prac budowlanych: zbicie tynków wewn´trznych (711 m2), zbicie tynków
zewn´trznych (250 m2), wymiana parkietów
(455 m2), stolarki okiennej (139 m2), stolarki
drzwiowej (94 m2), instalacji pod∏ogowej, centralnego ogrzewania (267 mb).

W 1998 r. w nast´pstwie powodzi wystàpi∏y nowe zarysowania elewacji i wybrzuszenia coko∏u ceglanego, a istniejàce wczeÊniej zarysowania uleg∏y pog∏´bieniu. Równie˝ w tym roku w pomieszczeniu szatni wystàpi∏o osiadanie pod∏o˝a posadzki marmurowej.
W III kwartale 1997 r. rozpoczà∏ si´ remont budynku. Wymienione zosta∏y instalacje alarmowa i centralnego ogrzewania. W cz´Êci Pa∏acu Biskupiego nale˝àcego muzeum zbito wszystkie zawilgocone tynki do
wysokoÊci ok. 1, 5 m, a nast´pnie firma „Terbud”
z Warszawy przeprowadzi∏a osuszenie metodà termoiniekcji z wykonaniem przepon hydrofobowych na
bazie ˝ywic silikonowych. Prace te trwa∏y od listopada 1997 do lutego 1998 r. Po ich zakoƒczeniu mo˝na
by∏o przystàpiç do otynkowania murów wewn´trznych i cz´Êci zewn´trznych oraz do po∏o˝enia nowych parkietów. Zamontowane zosta∏y równie˝ nowe okna na parterze. W murach, mimo zabiegów

9. Muzeum w Nysie. Oklejanie drzwi do szafki z pocz. XIX w.
bibu∏kà japoƒskà za pomocà ˝elatyny. Fot. M. Kozarzewski.
9. Museum in Nysa. The process of covering the doors of a cabinet
from the beginning of the nineteenth century with Japanese tissue
paper and gelatin. Photo: M. Kozarzewski.
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archeologicznych mo˝na by∏o przystàpiç do ich osuszania i wst´pnych zabiegów konserwatorskich.
Do dezynfekcji wykorzystano lichemicid 248.
Przedmioty drewniane (rzeêby i meble) zosta∏y oklejone bibu∏kà japoƒskà za pomocà ˝elatyny. W pracach tych uczestniczyli m.in. konserwatorzy z muzeów w Opolu i Brzegu oraz z Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie. Zabytki archeologiczne przeniesiono na strych i roz∏o˝ono do wysuszenia. Konserwator Paƒstwowego Muzeum Archeologicznego
w Warszawie wykona∏ ekspertyz´ szkód, którym
uleg∏y zbiory archeologiczne i obiekty metalowe.
Zawiera ona zalecenia konserwatorskie. Zainteresowanie problemami muzeum nyskiego okaza∏o tak˝e Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie.
Kierowniczka pracowni konserwacji grafiki tej placówki po zapoznaniu si´ z rozmiarami szkód powsta∏ych w dokumentacji architektonicznej i dokumentacji archiwalnej opracowa∏a stosownà ekspertyz´.
Daleko idàcej pomocy rzeczowej udzieli∏o Muzeum
Narodowe w Warszawie i jego organizacja zwiàzkowa „SolidarnoÊci”. Do Nysy trafi∏y artyku∏y

10. Muzeum w Nysie. Kabinet z 2 po∏. XVIII w. oklejony bibu∏kà
japoƒskà za pomocà ˝elatyny. Fot. M. Kozarzewski.
10. Museum in Nysa. Cabinet from the second half of the eighteenth century covered with Japanese tissue paper glued on with
gelatin. Photo: M. Kozarzewski.

osuszajàcych, tkwi∏a nadal wilgoç. KoniecznoÊcià by∏o wi´c dalsze ich osuszanie powy˝ej przepon hydrofobowych. Przeprowadzi∏a je w 1999-2000 r. w∏asnà
metodà sorpcyjnà firma szwedzka SFM Ãrebro
Skadeteknik AB w ramach pomocy polskim instytucjom poszkodowanym przez powódê (w Nysie osusza∏a ona równie˝ budynki szko∏y muzycznej i szpitala). Spore koszty wykorzystanej do tego celu
energii elektrycznej ponios∏o samo muzeum.
Muzeum nyskiemu w likwidacji skutków powodzi pomaga∏o od 10 lipca 1997 r. wiele instytucji i wolontariusze. W ciàgu tygodnia muzealia zosta∏y wyniesione na wy˝sze kondygnacje budynku przez pracowników muzeum i ˝o∏nierzy 22 Karpackiej Brygady Piechoty Górskiej. Po usuni´ciu mu∏u z zabytków sztuki i rzemios∏a artystycznego oraz zbiorów
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11. Muzeum w Nysie. Komoda z 1 po∏. XIX w. oklejona bibu∏kà
japoƒskà za pomocà ˝elatyny. Fot. M. Kozarzewski.
11. Museum in Nysa. Commode from the first half of the nineteenth
century covered with Japanese tissue paper glued on with gelatin.
Photo: M. Kozarzewski.

ZAGRO˚ENIA

12. Muzeum w Nysie. Polichromowane rzeêby drewniane i zabytki metalowe rzemios∏a artystycznego ulokowane po powodzi w salach
wystaw czasowych. Fot. M. Kozarzewski.
12. Museum in Nysa. Polychrome wooden sculptures and metal examples of the crafts displayed after the flood in temporary exhibition halls.
Photo: M. Kozarzewski.

niezb´dne do prac konserwatorskich, a wi´c p∏yn odka˝ajàcy, maseczki ochronne, r´kawice gumowe i bibu∏ka japoƒska, a ponadto odzie˝, artyku∏y ˝ywnoÊciowe, woda mineralna, Êrodki czystoÊci, artyku∏y
gospodarstwa domowego. Akcja ta mia∏a wi´c tak˝e
charakter humanitarny.
W pierwszych dniach po powodzi zg∏osi∏o si´ do
pomocy w ratowaniu ksià˝ek siedem pracownic nyskiej Biblioteki Pedagogicznej i cztery nauczycielki.
Kilkunastu alumnów Wy˝szego Seminarium Duchownego Ksi´˝y Werbistów w Nysie osusza∏o dokumentacj´ fotograficznà, a dokumentacj´ aktowà
zabytków archeologicznych 4 mieszkajàce w Nysie
studentki szkó∏ wy˝szych w Opolu, Wa∏brzychu i we
Wroc∏awiu. Gdyby nie pomoc wolontariuszy, spore
cz´Êci dokumentacji i ksi´gozbioru zosta∏yby ca∏kowicie zniszczone.
Ksià˝ki oczyszczono z mu∏u i osuszono za
pomocà zmienianych stale przek∏adek papierowych.
Z 250 woluminów zalanych podczas powodzi 116
zakwalifikowano do konserwacji, której wykonanie

zaoferowa∏o Muzeum Narodowe w Warszawie. Tam
najpierw próbowano powstrzymaç rozwój mikroorganizmów, wykorzystujàc do tego celu przek∏adki nasycone 10% parachlorometacresolem, a gdy
ten zabieg okaza∏ si´ nieskuteczny, ksià˝ki poddano ponownie dezynfekcji tlenkiem etylenu w komorze dezynfekcyjnej w Archiwum Akt Dawnych
w Warszawie.
Te zaÊ ksià˝ki, które pozosta∏y w muzeum, poddano na miejscu dezynfekcji lichemicidem 248. Ten
sam Êrodek zastosowano do odka˝ania dokumentacji
zabytków archeologicznych. Szcz´Êliwie ksi´gi muzealiów archeologicznych nie dozna∏y znaczniejszego uszczerbku i po odka˝eniu oraz zaopatrzeniu w nowe oprawy introligatorskie s∏u˝à nadal w bie˝àcych
pracach. Powa˝ne zmiany zasz∏y natomiast w kartach
katalogowych. Te, które by∏y wype∏niane piórem lub
d∏ugopisem, okaza∏y si´ ma∏o czytelne bàdê w ogóle
nieczytelne. Do∏àczone do nich fotografie równie˝
zosta∏y zniszczone. Zasz∏a wi´c koniecznoÊç odtworzenia kilkuset kart katalogowych.
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Wi´kszoÊç zbiorów archeologicznych poddano
w muzeum konserwacji preparatami grzybobójczymi.
Ju˝ w 1997 r. ok. 1700 fragmentów skórzanych po
dezynfekcji i osuszeniu nasàczono kilkakrotnie glicerynà. W 1998 r. wyklejono 48 naczyƒ glinianych
uszkodzonych przez powódê. Elementy drewniane
wymaga∏y jedynie oczyszczenia z mu∏u i wysuszenia
dzi´ki temu, ˝e by∏y wczeÊniej bardzo dobrze zakonserwowane. Ze zbiorów archeologicznych 209 obiektów metalowych poddano konserwacji w Paƒstwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie
(1997-2000 r.).
W tym samym czasie i w tej˝e instytucji wykonana zosta∏a tak˝e konserwacja 73 przedmiotów metalowych (w tym 68 form do odlewu wyrobów cynowych) nale˝àcych do kolekcji dzia∏u sztuki i rzemios∏a artystycznego. Dziesi´ç zabytków metalowych zakonserwowa∏ w 1998 r. renowator dzie∏ sztuki we Wroc∏awiu, a cztery inne w 2000 r. wydzia∏
konserwacji zabytków Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu. W 1997 r. muzeum zleci∏o konserwacje pi´ciu obiektów drewnianych (rzeêb i ornamentów) prywatnej pracowni w Nysie. Po otwarciu
w∏asnej pracowni konserwatorskiej w muzeum (jej
utworzenie wymusi∏a i przyspieszy∏a koniecznoÊç
usuwania skutków powodzi) w latach 1998-2000
zakonserwowano osiemnaÊcie rzeêb. Us∏ugi w zakresie konserwacji rzeêby na rzecz muzeum nyskiego

14. Muzeum w Nysie. Stolik intarsjowany i inkrustowany z ok.
1800 r. po powodzi. Fot. M. Kozarzewski.
14. Museum in Nysa. Inlaid table from about 1800 after the flood.
Photo : M. Kozarzewski.

13. Muzeum w Nysie. Rzeêba drewniana Wilgefortis (fragment)
z pocz. XVIII w. uszkodzona przez powódê. Fot. M. Kozarzewski.
13. Museum in Nysa. The Wilgefortis wooden sculpture (fragment)
from the beginning of the eighteenth century, damaged by the
flood. Photo: M. Kozarzewski.

Êwiadczy∏ ponadto uniwersytet toruƒski,
przyjmujàc w 1997 r. dwa obiekty oraz Muzeum Âlàska Opolskiego w Opolu, realizujàce
zlecenie z 1998 r. na prace przy trzech obiektach.
Muzeum Ziemi K∏odzkiej w K∏odzku w latach
1997-2000 przyj´∏o do konserwacji pi´tnaÊcie
mebli.
Osobnà kategori´ zbiorów stanowi∏a dokumentacja architektoniczno-budowlana zabytków Âlàska Opolskiego z kolekcji nyskiej
Pracowni Konserwacji Zabytków (architektury),
dzia∏ajàcej po II wojnie Êwiatowej do 1959 r.
Rysunki architektoniczne na kalce technicznej i p∏ótnie, odbitki ozalidowe (na papierze Êwiat∏oczu∏ym) oraz szkice wykonane
o∏ówkiem i atramentem przechowywane
by∏y w postaci rolek. Kolekcja czeka∏a na
uporzàdkowanie i opracowanie. Po powodzi
tworzàce jà dokumenty oczyszczono z mu∏u
i wysuszono. Cz´Êç (32 rolki) pozostawa∏a
ponad miesiàc niedost´pna w szufladach komody nap´cznia∏ej od wilgoci. T´ dokumentacj´ po dezynfekcji wst´pnej lichemicidem
248 przyj´∏a do osuszania dysponujàca
odpowiednià komorà Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Opolu. Na poczàtku 1998 r. przeprowadzona zosta∏a z udzia∏em specjalistek
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z Muzeum Architektury we Wroc∏awiu
selekcja dokumentacji, w efekcie której
skierowano do likwidacji ok. 340 dubletów, szkiców wst´pnych i destruktów. Rysunki techniczne o wartoÊci
archiwalnej obejmowa∏y ok. 400 pozycji.
SpoÊród nich, jeszcze w 1997 r., 11 podda∏o konserwacji nieodp∏atnie Muzeum
Rolnictwa w Szreniawie, a kolejne 54
w 1999 r. na zlecenie. Na konserwacj´
pozosta∏ych, zw∏aszcza 32 rolek zabrak∏o pieni´dzy.
TrudnoÊci finansowe uniemo˝liwiajà kontynuacj´ usuwania skutków
powodzi w zakresie konserwacji zabytków drewnianych, metalowych, dokumentacji architektonicznej, odtwarzania dokumentacji katalogowej, aktowej
i fotograficznej zbiorów archeologicznych, a tak˝e zakoƒczenie prac budowlanych (po∏o˝enie tynków zewn´trznych i posadzek w cz´Êci Pa∏acu Biskupiego, którà opuÊci∏o Archiwum
Paƒstwowe).
Zorganizowana w Muzeum w Nysie
w marcu 2001 r. wystawa pt. „Uchroniç
przed zniszczeniem” mia∏a na celu
przedstawienie nie tylko szkód wyrzàdzonych przez powódê zabytkom muzealnym, ale przede wszystkim podj´tych dzia∏aƒ konserwatorskich, ich
efektów oraz dokumentacji fotograficznej obrazujàcej poszczególne etapy konserwacji. Eksponowano ok. 100 muzealiów poddanych konserwacji i restauracji, g∏ównie we w∏asnych pracowniach
muzeum nyskiego. Najwi´kszà cz´Êç wystawy zajmowa∏y drewniane rzeêby polichromowane i ornamenty, przy których
przeprowadzono konserwacj´ zachowawczà bàdê – rzadziej – pe∏nà. Zasad´
egzemplifikacji zastosowano zaÊ w przypadku pozosta∏ych obiektów – ceramicznych i innych zabytków archeologicznych, ˝eliwnych form odlewniczych
oraz przedmiotów z kolekcji rzemios∏a
artystycznego czasów nowo˝ytnych.
Wystawa nie obj´∏a konserwowanych po
powodzi mebli oraz dokumentacji architektonicznej.
Muzeum w Nysie rozporzàdza skromnymi Êrodkami ochrony przed katastrofami. Prócz typowego
sprz´tu gaÊniczego ma od 1986 r. stale modernizowanà instalacj´ sygnalizacji przeciwpo˝arowej i przeciww∏amaniowej. Do ewakuacji zbiorów w przypadku
zagro˝enia powodzià wykonanych zosta∏o 8 skrzyƒ
drewnianych du˝ych rozmiarów. Nad bezpieczeƒstwem przeciwpowodziowym czuwajà odpowiednie

15. Muzeum w Nysie. Osuszanie ksià˝ek. Fot. M. Kozarzewski.
15. Museum in Nysa. The drying of books. Photo: M. Kozarzewski.

komitety lokalne, a instytucje odpowiedzialne za gospodark´ wodnà, zaopatrzone w nowoczesny sprz´t
pomiarowy, po doÊwiadczeniach ostatniej powodzi
reagujà natychmiast w okresach wzmo˝onych opadów atmosferycznych i przyborów wody w rzekach.
Mgr Krzysztof Pawlik jest historykiem, absolwentem
Uniwersytetu Wroc∏awskiego. Od 20 lat pracownik Muzeum w Nysie.
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16. Muzeum w Nysie. Osuszanie dokumentacji obiektów archeologicznych i dokumentacji architektonicznej. Fot. M. Kozarzewski.
16. Museum in Nysa. Drying the documentation of archaeological and architectural objects. Photo: M. Kozarzewski.

Przypisy
1. Zob. F. Ch. Jarczyk, Der Neisser Kunst- und Altertumsverein
sowie sein Museum, [w:] Beiträge zur Geschichte Schlesiens im 19.
und 20. Jahrhundert. Hans-Ludwig Abmeier zum 60. Geburtstag.
Hg. v. P. Chmiel, H. Neubach u. N. Gussone, Dülmen 1987, s. 4469; K. Pawlik, Muzeum Sztuki i Staro˝ytnoÊci w Nysie w latach
1897-1945, „Muzealnictwo”, t. 40, 1998, s. 66-71; idem, Muzea na
Âlàsku Opolskim w latach 1897–1945, „Âlàsk Opolski”, R. 10,
2000, nr 3, s. 38-41.
2. K. Lorenz, Hochfluten der Neisse in alter Zeit, „Oberschlesier”,
Jg. 20, 1938, H. 10, s. 580.
3. F. Bomba, Bericht über die Vereinstätigkeit in den Jahren 1939
–1941, „Jahresbericht des Neisser Kunst- und Altertumsvereins”
Jg. 43/45, 1941, s. 1.
4. Archiwum Muzeum w Nysie (dalej AMN), sygn. 1/2-5.
5. „Neisser Tageblatt”, 1938, nr 207-223; „Neisser Zeitung”, 1938,
nr 240-257 (na podstawie publikacji „Neisser Zeitung” powsta∏a
w redakcji tej gazety broszura J. Ragsch, Das Hochwasser zu
Neisse 1938, Neisse 1938). Powodzi w Nysie dotyczà równie˝ artyku∏y zamieszczone w cytowanym wy˝ej w przyp. 2 miesi´czniku
„Oberschlesier”. Oprócz pracy K. Lorenza (s. 579-586) sà to:
W. Köhler, Ein Triptychon von Neisses großer Wassernot im

114

Jahre 1938 (s. 586-591), L. Meineck-Crull, Hochwasser (s. 591
-595), E Rosner, Eine Stadt wird überschwemmt (s. 595-601),
F. Görlich, Eine Katastrophennacht (s. 601-603), M. Dalisch, Die
verlorene Stadt (s. 604-605), K. Ruske, Als ich wiederkam!
(s. 606-608); zob. te˝ Neisse unter der Geißel des Hochwassers,
„Heimatkalender im Neissegau”, 1939, s. 117-120; S. Spychalski,
Dni grozy w Nysie – powódê we wrzeÊniu 1938 r., „Szkice
Nyskie”. Studia i materia∏y. T. 3. Pod red. Z. Kowalskiego, Opole
1986, s. 181–186.
6. W. Köhler, Im Dienste Eichendorffs in Neisse, Augsburg 1966,
s. 231, 237.
7. Zob. I. Turnau, Âlàskie dywany dziane XVII–XVIII wieku na tle
europejskim, „Roczniki Sztuki Âlàskiej”, T. 12, 1979, s. 57-58.
8. Zob. K. Pawlik, Glosa do wystawy „Skarby katedry nyskiej”,
„Âlàsk Opolski”, R. 9, 1999, nr 1, s. 71.
9. Zob. Skladny, Eine deutsche Handschrift, „Bericht der wissenschaftlichen Gesellschaft Philomathie in Neisse”, Bd. 17, 1869
-1872, s 12-18.
10. AMN, sygn. 2/84, Informacja F. Bomby o zabytkach wywiezionych do Oberthomasdorf z 13 I 1957 r., s. 16-21.

ZAGRO˚ENIA
11. Archiwum Paƒstwowe w Opolu (dalej APO), zespó∏ Starostwo
Powiatowe w Nysie (dalej SPN), sygn. 306, Sprawozdanie Referatu
Kultury i Sztuki z 19 VI 1945 r., s. 7.

a w cz´Êci czeskiej dorzecza Odry nawet 400 mm (E. Bajkiewicz
-Grabowska, Powodzie w Polsce. (w:) Nowa encyklopedia powszechna PWN, suplement, Warszawa 1999, s. 827.

12. S. Kramarczyk, Historia Muzeum w Nysie do roku 1957, mpis
przechowywany w Muzeum w Nysie, s. 9.

20. W. Drobek, Zasi´g i skutki powodzi z lipca 1997 roku na
Opolszczyênie w uj´ciu przestrzennym, (w:) Naturalna katastrofa
i spo∏eczne reakcje. Studia nad przebiegiem i nast´pstawami
powodzi na Opolszczyênie w 1997 roku. Pod red. K. Frysztackiego
i T. So∏dry-Gwi˝d˝, Opole 1999, s. 18-19.

13. Ibidem. Wed∏ug Kramarczyka straty obj´∏y „nast´pujàce przedmioty znajdujàce si´ w ekspozycjach i magazynach: oko∏o 80 obrazów olejnych, 70 obrazów ludowych malowanych na szkle, 60
rzeêb drewnianych z XVII i XVIII wieku, liczàcy oko∏o 200 sztuk
zbiór ornamentów rzeêbionych w drewnie gotyckich, renesansowych i barokowych, oko∏o 80 form drewnianych na pierniki z XVII
i XVIII wieku, bogaty zbiór brokatów i jedwabi, liczàca 120 przedmiotów kolekcja ∏y˝ek i sztuçców srebrnych (XVII i XVIII w.),
zbiór starej broni (oko∏o 80 sztuk) oraz bogaty zbiór kafli z XV do
XVIII wieku, liczàcy oko∏o 150 ró˝nych wzorów”.
14. Zob. Z. Kowalski, Miasto w latach 1945-1946 (w:) Miasto
Nysa. Szkice monograficzne. Red. J. Kroszel i S. Popio∏ek,
Wroc∏aw 1970, s. 115.
15. Zob. wy˝ej przyp. 11.
16. APO, SPN, sygn. 306, Pismo Starostwa Powiatowego w Nysie
do Urz´du Pracy przy Zarzàdzie Miejskim w Nysie z 9 VIII 1945 r.,
s. 11; zob. te˝ Cz. Mykita-Glensk, Z problematyki ˝ycia kulturalnego Nysy w latach 1945-1973, „Szkice Nyskie”. Studia i materia∏y, pod red. Z. Kowalskiego, t. 2, Opole 1079, s. 199-200.
17. W. Köhler, Im Dienste..., s. 237-238.
18. AMN, sygn.2/84, Protokó∏ przekazania dzie∏ sztuki i rzemios∏a
artystycznego rewindykowanych z Czechos∏owacji z 30 III 1963 r.,
s. 39.
19. Sumy opadów w Sudetach przekroczy∏y wówczas 200 mm,

21. J. Sanocki, Powódê w Nysie, Nysa 1997, s. 22-36.
22. A. Dubicki, J. Malinowska-Ma∏ek, Os∏ona hydrologicznometeorologiczna w okresie powodzi, (w:) Dorzecze Odry. Monografia powodzi lipiec 1997. Pod red. A. Dubickiego, H. S∏oty,
J. Zieliƒskiego, Warszawa 1999, s. 49.
23. Sanocki, op. cit., passim; S. Malarski, Wst´pne uwagi o funkcjonowaniu administracji i s∏u˝b publicznych w okresie wielkiej
powodzi (powodzi stulecia) w dorzeczu Odry w lipcu 1997 roku,
„Âlàsk Opolski”, R. 7, 1997, nr 4, s. 7.
24. Po kl´sce. Wywiad z burmistrzem Nysy Mieczys∏awem Warzochà, „Nowiny Nyskie” (dalej „NN”), wyd. specjalne, 11 VII 1997,
s. 3.
25. ¸. K[oronczok], Zniszczeniom w muzeum mo˝na by∏o zapobiec. P∏ywajàcy fortepian, „NN”, wyd. specjalne, 17 VII 1997,
nr 4, s. 4.
26. Takiej samej informacji udzielono szpitalowi w Nysie, który
w ostatniej chwili zosta∏ ewakuowany do Opola (Mia∏o nas tylko
troszeczk´ zalaç. Rozmowa z Krzysztofem Kaêmierczakiem, lekarzem naczelnym szpitala w Nysie, „NN” 25 VII 1997, nr 31, s. 3).

THE CATASTROPHE OF WORLD WAR II AND THE CALAMITIES OF TWO FLOODS
IN THE HISTORY OF THE MUSEUM IN NYSA

T

he museum in Nysa was founded in 1897 as
the first regional museum (Heimatsmuseum) in
Opole Silesia (within the boundaries of Opole notary)
/Regierungsbezirk Oppeln/. Its first seat was a baroque
mansion called Alte Kommandantur/Dom Komendanta. At the beginning of September 1938, there
came floods in Nysa. The waters of the Nysa K∏odzka
River and its tributary, the Bia∏a G∏ucho∏aska, flooded
the rooms of the ground floor with its exhibits, which
in turn caused a break in the museum’s activities.
In 1945, when the Soviet offensive was approaching Nysa, the town authorities evacuated the
museum’s collections to the “Carolinum” grammar
school in Nysa, to the gamekeeper’s cottage near
Prze∏´k (Preiland), near Nysa, and to Doma‰ov
(Oberthomasdorf) near Jesenik (Freiwaldau) on the
territory of Czech. Part of the collection remained in
place. After seizing Nysa on March 24, 1945 by the
Soviet Army, the museum building burnt down along
with the monuments of art left behind.

After the war, when Silesia was taken over by
the Polish administration, the museum was re-activated in 1947. The saved collections together with the
new acquisitions were placed in the building of
a private surgical clinic. In 1984 the baroque Bishop
Palace became the museum’s seat. At this place,
in 1997, the institution was reached by the third
catastrophe in its history – the calamity of floods.
The rooms on the ground floor were flooded as high
as 1. 5 metres. The damages caused by the element
included the building itself, collections of art and
artistic handcraft, archaeological collection, historical documents, documentation of archeological collections and part of the books from the museum
library. The flood effects are still being removed,
although recently more and more slowly due to the
lack of financial means.
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