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 lipcu 1997 r. południowo-zachodnie rejony Pol-
ski  dotknęła wielka powódź, popularnie nazy-
wana powodzią tysiąclecia, o której rozmiarach 
i skutkach dla bibliotek i materiałów bibliotecz-
nych krótkie podsumowanie zamieściło pismo 

„Cenne,  bezcenne,  utracone”.  Autorem  artykułu  był  Jan Wo-
łosz1, ówczesny zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej, który 
kierował całością przedsięwzięć Biblioteki Narodowej, związa-
nych z powodzią.  „Sztab powodziowy” utworzony w Minister-
stwie Kultury i Sztuki wyznaczył Bibliotece Narodowej rolę ko-
ordynatora  w  organizowaniu  pomocy  poszkodowanym 
bibliotekom. Dla środowiska bibliotekarskiego powódź była za-
skoczeniem,  a  jej  ogromne  zniszczenia  dotyczyły  budynków, 
mebli, sprzętu informatycznego i − co najważniejsze − zbiorów 
bibliotecznych.

Działalność ratunkową rozpoczęto od zbierania informacji 
o stratach i potrzebach bibliotek, uzyskanych na podstawie ro-
zesłanej ankiety.  Informacje te przekazywano przez Internet 
i drukowano w „Sygnałach o ratowaniu bibliotek po powodzi”. 
Równocześnie rozpoczęto zbieranie książek i pieniędzy na or-
ganizowanie  pomocy  przy  odtwarzaniu  zniszczonych 
księgozbiorów.

W pierwszych dniach po powodzi Biblioteka Narodowa ro-
zesłała faxem oraz pocztą elektroniczną „Harmonogram dzia-
łań w czasie katastrofy”, który określał sposoby postępowania 
z materiałami bibliotecznymi zalanymi wodą. Niektóre placów-
ki na skutek powodzi i technicznych problemów nie mogły ode-
brać tych informacji.

W powodzi najbardziej ucierpiały biblioteki Wrocławia, Opola 
i Nysy. Pomoc w suszeniu zamoczonych księgozbiorów ofero-
wało wiele bibliotek: Biblioteka Główna Uniwersytetu im. M. Ko-
pernika w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Bi-
blioteka Główna Politechniki Gdańskiej, Biblioteka Jagiellońska, 
Biblioteka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz kon-
serwatorzy z Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toru-
niu i konserwatorzy – wolontariusze. W akcję suszenia zalanych 
księgozbiorów włączały się także firmy prywatne. 

Mimo ogromnego wysiłku  i pracy wielu  ludzi, po około 
dwóch tygodniach na zamoczonych  i osuszanych książkach 

zaczęły pojawiać się coraz  intensywniejsze porosty grzybów 
pleśniowych. Zdecydowano wówczas o zamrożeniu niektórych 
grup zbiorów w chłodniach. Z danych zebranych przez Bibliote-
kę Narodową wynika, że uratowanych zostało 16 500 książek.

Po odbytych w 1997 r. w Bibliotece Narodowej naradach 
wyłoniono zespół, który opracował „Program konserwacji ura-
towanych po powodzi, zniszczonych zbiorów bibliotecznych”. 
Program zawierał: opis strat  i stanu zachowania osuszonych 
zbiorów, propozycję dalszego postępowania ze zbiorami za-
mrożonymi (liofilizacja, dezynfekcja), zakres prac dokumenta-
cyjnych i konserwatorskich przywracających książkom walory 
użytkowe i estetyczne oraz wstępnie oszacowane koszty prac. 
W ramach programu Biblioteka Narodowa osuszyła i wykona-
ła konserwację 1000 zabytkowych obiektów z zamrożonego 
księgozbioru Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie.

W wyniku starań i przygotowania programowych propozy-
cji działania, w 1998 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki przekazało 
pieniądze z funduszu popowodziowego na ratowanie zbiorów 
osuszonych  i zamrożonych w chłodniach, a  także na zakup 
dwóch profesjonalnych, niemieckich liofilizatorów. Jeden o po-
jemności 2m³ zainstalowano w Bibliotece Głównej Uniwersyte-
tu im. M. Kopernika w Toruniu, drugi o pojemności 1,2 m³ w Bi-
bliotece Narodowej w Warszawie. W 2000  r.  z  funduszy 
popowodziowych zakupiona została także dla Biblioteki Naro-
dowej komora dezynfekcyjna. Wykonane zakupy były również 
inwestycją, uwzględniającą szybką reakcję ratunkową w wy-
padku wystąpienia kolejnych zagrożeń. Zgodnie z programem 
w latach 1998-2002 przeprowadzane były prace konserwator-
skie przy uratowanych z powodzi księgozbiorach. Podobnie 
w innych bibliotekach realizujących projekty konserwacji mate-
riałów bibliotecznych, które zostały zniszczone podczas powo-
dzi, wykonywano zabiegi i przekazywano zbiory bibliotekom.

POWODZIE I ZALANIA  
STAŁYM ZAGROŻENIEM  
DLA MATERIAŁÓW 
BIBLIOTECZNYCH
EWA POTRZEBNICKA
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Pomoc nie ograniczała się do działań o charakterze kon-
serwatorskim. Do grudnia 1999 r. Biblioteka Narodowa groma-
dziła książki przekazywane w darach poszkodowanym biblio-
tekom. Zorganizowano siedem dużych transportów książek 
(po około 2,5 tony w każdym) do bibliotek w Opolu, Wrocławiu, 
Wałbrzychu, Raciborzu, Rybniku. Z pieniędzy zebranych przez 
Fundację Biblioteki Narodowej na subkonto „Powódź – pomoc 
bibliotekom” i ze środków Ministerstwa Kultury i Sztuki zaku-
pione zostały osuszacze, wentylatory i odkurzacze wodne, któ-
re w darze przekazano wrocławskim i opolskim bibliotekom. 
Łącznie przekazano 30 osuszaczy do magazynów, 10 wentyla-
torów, 10 odkurzaczy wodnych oraz grzejniki olejowe. 

Proces budowy systemu zarządzania kryzysowego w Pol-
sce został uruchomiony w 2002 r., kiedy to powstały podstawo-
we przepisy. System jest ciągle doskonalony w celu ogranicze-
nia  zagrożeń  i  zapewnienia  bezpieczeństwa  jednostkom 
oraz  instytucjom. Dla  zapewnienia  takiego stanu  istotne 
są również kompetencje  i skuteczność podmiotów odpowie-
dzialnych za ochronę przed zagrożeniami w czasie normalnego 
funkcjonowania  oraz  na  wypadek  zaistnienia  sytuacji 
kryzysowej2.

Powódź w 1997 r. była w Polsce jedną z większych, które 
wydarzyły się w ostatnich latach, a które mogą występować cy-
klicznie.  Ich skutki bywały i mogą być niezwykle dotkliwe dla 
mniejszych regionów, obszarów czy miast, tak jak to zdarzyło 
się 9 lipca 2001 r. w Gdańsku. Intensywne opady spowodowały, 
że w ciągu kilku godzin spadło w Gdańsku tyle deszczu,  ile 
zwykle w ciągu półtora miesiąca. Ówczesne urządzenia prze-
ciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne, a przede wszystkim ka-
nał Raduni nie pomieściły tak znacznej ilości wód, szybko spły-
wających ze wzgórz. 

Przykład Gdańska może służyć jako wzór wieloletnich, po-
zytywnych działań podjętych po tym katastrofalnym wydarze-
niu. W ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie prze-
ciwpowodziowe Żuław − Etap  I  − Miasto Gdańsk”  został 
umocniony  i poszerzony kanał Raduni. Koszt tego przedsię-
wzięcia wyniósł ponad 137 mln zł. Inwestycję tę niemal w cało-
ści sfinansowano ze środków pozabudżetowych miasta – 85% 
z unijnego Funduszu Spójności, a pozostałe 15% z budżetu wo-
jewody. Po powodzi zbudowano dodatkowe dwa zrzuty wód 
z kanału, w rejonie Gdańska Świętego Wojciecha − do Raduni 
i w okolicy Biskupiej Górki − do Odpływu Motławy, ponieważ 
w 2001 r. Gdańsk został zalany nie tylko wodami z kanału Ra-
duni. Realizowany był projekt „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej 
− budowa i modernizacja systemu wód opadowych w Gdań-
sku”; partnerem projektu była Gmina Miejska Pruszcz Gdański. 
Projekt ten obejmował aż 20 zadań, m.in. budowę kolektorów 
wód burzowych − kanalizacji deszczowej, tworzenie zbiorników 
retencyjnych,  regulację potoków, budowę przepompowni  
wód opadowych. W kolejnej perspektywie unijnej, czyli na lata 
2014-2020, Gdańsk szykuje 25 nowych inwestycji: wybudowa-
nie 12 km kolektorów kanalizacji deszczowej, uregulowanie 
15 km cieków otwartych, wybudowanie 7 przepompowni 
i 0,6 km wału przeciwpowodziowego, wykonanie 11 zbiorni-
ków retencyjnych. 

W maju bieżącego roku przyznano kolejne środki na reali-
zacje zabezpieczające miasto przed powodziami. Budowa 5 
zbiorników retencyjnych i 9,4 km sieci kanalizacji deszczowej 
to  inwestycje przewidziane w ramach projektu „Systemy go-
spodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – 
Miasto Gdańsk”. Na jego realizację Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył ponad 80 mln zł 
dofinansowania z programu  „Infrastruktura  i Środowisko  
2014-2020”. Głównym celem projektu „Systemy gospodarowa-
nia wodami opadowymi na  terenach miejskich – Miasto 
Gdańsk”  jest poprawa gospodarki wodnej miasta, w tym od-
wodnienie  terenu poprzez budowę kanalizacji deszczowej 
w dzielnicach Strzyża i Osowa oraz budowa zbiorników reten-
cyjnych w dzielnicach: Kokoszki, Jaśkowa Dolina, Osowa. Re-
alizacja inwestycji ma się przyczynić do poprawy jakości środo-
wiska oraz warunków życia mieszkańców Gdańska. Miasto 
zostanie zabezpieczone przed podtopieniami  i powodziami. 
Projekt przewiduje budowę 9,4 km sieci kanalizacji deszczowej 
oraz budowę 5 urządzeń służących gospodarowaniu wodami 
opadowymi (zbiorniki retencyjne,  instalacje do wykorzystania 

Biblioteka Narodowa, Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych 
− na pierwszym planie komora do dezynfekcji, na drugim komora 
do przewietrzania, fot. Jakub Piechal 

Biblioteka Narodowa, Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych 
– wnętrze komory przewietrzeń, fot. Jakub Piechal
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wód opadowych). Prace w ramach gdańskiego przedsięwzięcia 
potrwają  do września  2021  r.  Koszt  projektu  wyniesie  
131 315 005,59 zł, przy czym unijne dofinansowanie to kwota 
80 778 113,68 zł3. 

Tylko ten jeden wybrany przykład wskazuje na konieczność 
realizacji − w ramach infrastruktury powodziowej dla zabezpie-
czenia określonego obszaru przed powodzią − wielu różnych 
inwestycji, od zbiorników retencyjnych po kanalizację miejską. 
Pokazuje również, że  istnieje możliwość pozyskiwania środ-
ków finansowych na ich wykonanie i skuteczne zabezpieczenie 
przed powodzią. 

Zasadniczą zmianą,  jaka nastąpiła po powodzi stulecia, 
jest wielka popularność tematyki związanej z zagrożeniami 
i bezpieczeństwem, traktowanymi bardzo szeroko. Wyraża się 
ona w funkcjonowaniu licznych kierunków wyższych studiów 
zawodowych, ogromnej liczbie szkoleń i kursów, które oferują 
uczestnikom zdobycie wiedzy w tym zakresie, dość  licznymi 
publikacjami wydawanymi  tradycyjnie oraz ogromną  liczbą  
informacji na rozmaitych stronach internetowych. Wiarygodno-
ści zamieszczanych danych możemy oczekiwać wśród mate-
riałów umieszczanych na stronach internetowych ministerstw, 
innych organów władzy, narodowych funduszy, fundacji  i sto-
warzyszeń, które zajmują się gospodarką wodną. Charaktery-
styczną  cechą materiałów publikowanych współcześnie, 
co warto podkreślić, jest uwzględnianie aspektu zmian klima-
tycznych  i  ich wpływu na występowanie meteorologicznych 
zjawisk ekstremalnych − gwałtownych i intensywnych opadów, 
burz, silnych wiatrów, tornad (w Polsce określanych jako trąby 
powietrzne), gradobić itp. 

Dla środowiska bibliotekarskiego i dla konserwatorów zaj-
mujących się w bibliotekach materiałami bibliotecznymi − mi-
mo upływu 20 lat od powodzi stulecia – nadal kompendium 
wiedzy o katastrofach stanowią publikacje prof. Bronisława Zy-
ski. Wśród nich są najcenniejsze dla omawianego  tematu 
ostatnie  dwa  tomy  czteroczęściowego  podręcznika 

akademickiego Ochrona zbiorów bibliotecznych przed znisz-
czeniem (cały  tom czwarty został poświęcony katastrofom 
w bibliotekach). Profesor Bronisław Zyska należał do kręgu 
uczonych z pogranicza nauk przyrodniczych  i humanistycz-
nych, co umożliwiło mu wykonanie kompletnej klasyfikacji 
i  szczegółowego omówienia  rodzajów katastrof, przyczyn 
ich powstawania oraz podanie praktycznych wskazówek 
do ich zapobiegania. Dzięki profesorowi, który był dyrektorem 
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Uniwer-
sytecie Śląskim, powstały pierwsze (unikatowe w skali kraju) 
programy dla bibliotek na wypadek katastrofy lub działań wo-
jennych4. Publikacje autorstwa prof. Bronisława Zyski, wyda-
wane głównie w latach 90. XX w., nie straciły na wartości i ak-
tualności. Dopóki w bibliotekach będziemy przechowywali 
książki  i  inne materiały biblioteczne wykonane głównie z pa-
pieru, dopóty zasady dotyczące ich ochrony, zapobiegania i ra-
towania w przypadku zalania wodą pozostaną takie same5. 

Tematyka zagrożeń powodziami  i zniszczeń spowodowa-
nych wodą, którym podlegają zbiory biblioteczne, ma swoje 
miejsce na łamach „Notesu Konserwatorskiego” – specjali-
stycznego pisma Biblioteki Narodowej, utworzonego w 1998 r. 
jako forum dla bibliotekarzy i konserwatorów, zajmujących się 
materiałami bibliotecznymi6. W 1999 r. wydano dwa obszerne 
numery „Notesu” (drugi i trzeci), w których pojawił się rozdział: 
Ratowanie zbiorów zniszczonych podczas powodzi, zawierają-
cy artykuły poświęcone informacjom o stratach spowodowa-
nych powodzią w 1997 r., relacjom z podjętych prac ratunko-
wych  oraz wnioskom dotyczącym działań,  które  należy 
prowadzić w celu ustrzeżenia bibliotek przed stratami podczas 
powodzi lub zalania wodą. Cztery kolejne numery „Notesu” za-
wierają wiele artykułów, będących podsumowaniem akcji po-
mocy, która była rozpisana na wiele pracowni konserwator-
skich  i  zakończyła  się pomyślnie przekazaniem zbiorów 
poszkodowanym bibliotekom. W 2004 r. zdecydowano o za-
mknięciu rozdziału poświęconego powodziom i od tamtej pory 

Biblioteka Narodowa, Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych 
– komora liofilizatora z dwoma zestawami układów sterujących, pomp 
próżniowych i wymrażaczy, fot. Jakub Piechal

Biblioteka Narodowa, Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych 
– kondensat wody w fazie stałej (lód) na rurce wymrażacza, fot. Jakub 
Piechal
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opublikowano dwa artykuły dotyczące ochrony materiałów bi-
bliotecznych na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych7. Zmia-
na zainteresowań nie wynikała z  lekceważenia zagadnień 
związanych z powodzią, lecz spowodowana była raczej nasyce-
niem środowiska bibliotekarskiego i konserwatorskiego wie-
dzą, której podstawy nie podlegają zmianom, i skierowaniem 
uwagi na nowe, ważne zadania realizowane w ramach Wielo-
letniego Programu Rządowego „Kwaśny Papier. Ratowanie 
w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych 
i archiwalnych”. Zmiana konieczna była ze względu na skalę 
zniszczeń, które są skutkiem degradacji papierów produkowa-
nych masowo ze ścierem drzewnym. Dla zniszczeń, zachodzą-
cych w materiałach piśmienniczych wykonanych z tzw. kwa-
śnego papieru, pojawiło się określenie „cichej katastrofy”.

Obecnie nadzieję na właściwe przygotowanie do katastrof 
i im zapobieganie w bibliotekach stwarza rozporządzenie Mini-
stra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4  lipca 2012 r. 
w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego8. Wszystkie bi-
blioteki, których zbiory zostaną zaliczone do narodowego zaso-
bu bibliotecznego, raz w roku muszą sporządzić „Plan ochrony 
zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu”. Wytyczne okre-
ślone w Rozporządzeniu zobowiązują bibliotekę do określenia 
zagrożeń oraz oceny ryzyka ich wystąpienia, organizacji ochro-
ny przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego regio-
nu kraju, wewnętrznych procedur realizacji zadań z zakresu 
ochrony zbiorów, działań na wypadek wystąpienia zagrożenia 
albo sytuacji kryzysowych, organizacji systemu monitorowania 
zagrożeń, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu oraz organi-
zacji ewakuacji osób i ewakuacji całości albo przemieszczenia 
narażonej na uszkodzenia lub zniszczenie części zbiorów zali-
czanych do narodowego zasobu z obszarów zagrożonych.
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Absolwentka zabytkoznawstwa i konserwatorstwa UMK w Toruniu. Od marca 1987 r. 
związana zawodowo z Biblioteką Narodową, w   Pracowni Konserwacji Książki. 
We wrześniu 2002 r. objęła funkcję kierownika Działu Ochrony i Konserwacji Zbiorów 
Bibliotecznych i w 2004 r. uruchomiła działalność digitalizacji zbiorów, która zapocząt-
kowała tworzenie zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej. W latach 2006-2015 była 
zastępcą dyrektora Biblioteki Narodowej ds. ochrony i konserwacji zbiorów.

FLOODS AND INUNDATIONS AS PERMANENT THREATS 
TO LIBRARY RESOURCES
The flood which took place in 1997 was both a surprise and a catastrophe for Poland; 
its consequences were felt long afterwards. The National Library serves as a coordi-
nator for organising aid for the libraries affected and for providing them with the equ-
ipment to recover their damaged resources.  Some years after the flooding, the crisis 
management system was launched and some changes were introduced to the flood 
infrastructure, which is essential in protecting people and their belongings. The exam-
ple of Gdańsk, the long-term projects of various protections against flooding and the 
amount of resources assigned to this purpose show the extent of the actions neces-
sary to secure against flooding.
The fundamental change which has taken place since the colossal flooding is that to-
pics connected with  treats and security, both understood very widely, have become 
commonly discussed. This is expressed in the way numerous faculties of higher voca-
tional studies are operating, the great number of workshops and courses which offer 
their participants the possibility of gaining knowledge in this field, and the numerous 
traditional publications as well as the great amount of information now available on 
diverse websites. 
The article presents a brief summary of research directly related to catastrophes: the 
reasons, consequences and ways of rescuing library resources. It ends with a note on 
the executive provisions for the National Library Resources which are needed to im-
plement the protection plans for the libraries included in the National Library Resour-
ces.  The  essential  steps  include  determining  the  threats  and  assessing  the  risk  of 
their occurrence, organising protection against the threats which are typical for each 
region  in  a given  country,  the  internal  procedures  for  performing  the  tasks  related 
to the protection of collections, actions in case threats or crisis situations occur,  orga-
nising the system of monitoring threats, forewarning about threats, and managing the 
evacuation of people and the entirety of the collections included in the national resour-
ces, or moving the sections exposed to damage or destruction out of the endangered 
territory. 

Biblioteka Narodowa, Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych 
– zamrażarki, fot. Jakub Piechal
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