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Archiwum Państwowe w Opolu – miejsce otwarte na 
edukację historyczną i archiwalną opolan.  
Działalność w latach 2013 – 2017

W ostatnich latach w środowisku archiwalnym rozgorzała dyskusja na temat 
potrzeby i zasadności działań edukacyjnych prowadzonych przez archiwa. 
Podstawę dyskusji stanowi tekst ustawy o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach z 14 lipca 1983 r.1, w którym zdefiniowano kompetencje archiwów 
państwowych. W zadaniach archiwów nie wymienia się „edukacji archiwalnej”, 
choć występuje udostępnianie, działalność popularyzacyjna i informacyjna. 
W świetle ustawy edukacja prowadzona w archiwach staje się niejako częścią po-
pularyzacji wiedzy o materiałach archiwalnych oraz działalności informacyjnej2. 
Wątpliwości archiwistów budzi też kwestia wyboru, do jakich grup wiekowych 
kierować działania edukacyjne. Czy będą to wyłącznie środowiska genealogów 
i studentów nauk humanistycznych? W latach 2000–2012 edukacja archiwalna 
w Archiwum Państwowym w Opolu realizowana była wyłącznie w ramach 
zajęć dla studentów i doktorantów historii Uniwersytetu Opolskiego. Dwie 
wystawy popularyzujące zasób, organizowane w budynku archiwum, kierowane 
były do wąskiego grona odbiorców. Skromna oferta edukacyjna okazała się 

1 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U. 
1983, nr 38, poz. 173 (obwieszczenie Marszałka Sejmu o tekście jednolitym z 23 sierpnia 
2016 r.), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19830380173 [dostęp: 4.10.2017]. 

2  A. Kulecka, Nauki pomocnicze historii a działalność edukacyjna i popularyzacyjna 
archiwów, [w:] Educare necesse est – ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk eduka-
cyjnych, red. V. Urbaniak, Warszawa 2017, s. 57. 
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niewystarczająca dla zaistnienia archiwum w świadomości mieszkańców miasta. 
Badania sondażowe przeprowadzone przez archiwistów wśród mieszkańców 
Opola wykazały, że ludzie nie potrafili określić miejsca, gdzie znajduje się 
archiwum ani zidentyfikować go jako placówki, w której przechowywana jest 
dokumentacja inna niż wyłącznie płacowa. 

Tymczasem w Opolu edukacja historyczna, muzealna i kulturalna była 
domeną muzeów. Opracowano bogatą ofertę różnorodnych zajęć. Placówki te 
organizowały ciekawe warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży, zarówno 
w ofercie dla szkół, jak i w czasie weekendów dla rodzin. Działania te pro-
wadzone były w Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach oraz w Muzeum Wsi Opolskiej. Działania o charakterze 
edukacyjnym sprawiły, że muzea zaczęły być postrzegane w Opolu jako instytu-
cje eksperckie w dziedzinie historii, a swoich odbiorców ukształtowały poprzez 
przystępną ofertę edukacyjną, „oswajającą” z historią. 

W sytuacji braku wiedzy opolan o istnieniu archiwum państwowego natu-
ralnym celem archiwalnych działań edukacyjnych było ukierunkowanie na:

– zdobycie przez mieszkańców miasta wiedzy o istnieniu Archiwum Pań-
stwowego w Opolu;

– zdobycie przez opolan podstawowej wiedzy o historycznym zasobie 
archiwum;

– zainteresowanie publiczności możliwościami badawczymi w  archi-
wum;

– zaprezentowanie archiwum jako miejsca przyjaznego użytkownikowi. 
W  2013 r. działania edukacyjne rozpoczęto od wystawy jubileuszowej 

„Otwarty Skarbiec Pamięci” Archiwum Państwowego w Opolu, na której za-
prezentowano najciekawsze materiały archiwum w dwóch modułach. Pierwszy 
za pomocą dwunastu tablic opowiadał o kolejnych etapach życia człowieka 
w XIX w. w Rejencji Opolskiej. Drugi prezentował realia życia w Opolu po 
1945 r. Wystawa połączona była z prezentacją nowej strony internetowej archi-
wum z projektem ekspozycji wirtualnych pn. „Historia przez dziurkę od klucza”, 
przedstawieniem wspomnień archiwistów oraz promocją instytucji. Śmiało 
można stwierdzić, że wystawa ta rozpoczęła nowy etap obecności Archiwum 
Państwowego w Opolu w życiu miasta i pokazała szerokiemu gronu odbiorców, 
że w archiwum można znaleźć niezwykłe źródła do badania historii regionu.

W 2014 r. podjęto się realizacji projektu pt. Happening oraz wystawa „Wieża, 
która nie miała runąć” – 80. rocznica katastrofy budowlanej opolskiego ratusza 
w materiałach archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu. Projekt 
ten był dofinansowany w ramach grantu przez Naczelną Dyrekcję Archiwów 
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Państwowych. Do dziś badacze nie są zgodni odnośnie do ustalenia przyczyn 
katastrofy budowlanej, a jej rozmiar i skalę zniszczenia obrazują materiały ar-
chiwalne. Postanowiono je wykorzystać do przygotowania wystawy, która miała 
być eksponowana właśnie w miejscu katastrofy, czyli pod opolskim ratuszem. 
Dla wzmocnienia efektu edukacyjnego wystawa została połączona z radosnym 
happeningiem, wydaniem gazety okolicznościowej oraz konkursem radiowym. 
Dzięki kreatywnej i prozdrowotnej formie do współdziałania udało się zaprosić 
organizację HOPE, która poprzez udział wolontariuszy i finansowanie wsparła 
przedsięwzięcie. Wystawa i happening zostały przygotowane we współpracy 
z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu, Urzędem Miasta Opola i wspomnianą 
już Fundacją HOPE. Główną częścią projektu była wystawa składająca się z 28 
plansz, zorganizowana na opolskim rynku. Jej otwarciu towarzyszyła pogadanka 
na temat wydarzeń historycznych sprzed osiemdziesięciu lat oraz happening, 
który poprzez formułę otwartych zajęć plastycznych miał za zadanie zachęcić 
mieszkańców do odwiedzenia wystawy. Cel edukacyjny został zrealizowany 
również poprzez wydanie w  ilości tysiąca egzemplarzy darmowej gazety 
okolicznościowej „Opolka”, prezentującej misję popularyzatorską archiwum, 
rozdawanej podczas akcji mieszkańcom miasta. Imprezę spopularyzował 

1. Wystawa jubileuszowa [fot. A. Wojnar].
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konkurs radiowy, propagujący wiedzę o wystawie i archiwach. Zorganizo-
wanie happeningu w dzień wolny od pracy spowodowało szerszy oddźwięk 
medialny oraz możliwość uczestnictwa liczniejszej grupy mieszkańców Opola. 
Aby dodatkowo uatrakcyjnić wydarzenie, Prezydent Miasta Opola udostępnił 
wieżę ratuszową dla zwiedzających. Otwarcie ekspozycji plenerowej uświetnił 
hejnał Opola odegrany przez opolskiego hejnalistę. Po wysłuchaniu pogadanki 
historycznej całe rodziny tworzyły z tektury autorskie formy architektoniczne 
wieży ratuszowej. 

2–4. Projekt Wieża, która nie miała runąć [fot. U. Górka].
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Kolejną inicjatywą w przestrzeni miejskiej, tym razem w ramach Ulicy Kul-
tury, było przeprowadzenie zajęć zatytułowanych Podróżuj w czasie – odwiedź 
dawne Opole i zostań projektantem mody – warsztaty plastyczne dla dzieci ze 
sztuki projektowania. Dzieci dostały wycięte z bloku technicznego szablony 
przedstawiające ludzi w strojach z lat 20. XX w. Wzory ubrań pochodziły z mate-
riałów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Opolu. Zadaniem dzieci 
było pokolorowanie awersów szablonów lub też ozdobienie ich materiałami 
plastycznymi. Rewersy szablonów były zadrukowane pismem pochodzącym 
z akt przechowywanych w Archiwum, powstałych na początku XX w. Gotowe 
modele zostały umieszczone w specjalnie przygotowanej ramie, będącej częścią 
konstrukcji, na której dzieci ułożyły papierową układankę przedstawiającą 
widok ulic Opola z  lat 20. Warsztatom towarzyszyła prelekcja historyczna 
poświęcona modzie oraz życiu codziennemu w Opolu. 

W 2015 r.zrealizowano projekt Stacje odzyskanej obecności, obejmujący 
wystawę oraz akcję edukacyjną. Projekt przeprowadzono wraz z opolską 
szkołą podstawową TAK im. Ireny Sendlerowej. Celem działania było po-
kazanie udziału społeczności żydowskiej w życiu przedwojennego Opola, 
co było zbieżne z misją szkoły, która przywiązuje dużą wagę do wychowania 
dzieci w  duchu tolerancji i  dialogu, a  program szkoły wzbogacają lekcje 
o mniejszościach narodowych, ich kulturze, historii i religii. Na warsztatach 
w archiwum uczniowie pracowali z mapą dawnego wielokulturowego Opola. 
Dzieci zostały zapoznane z materiałami archiwalnymi dotyczącymi udziału 
ludności żydowskiej w życiu przedwojennego Opola. Na stuletniej mapie 
miasta uczniowie lokalizowali historyczne budynki oraz miejsca pamięci, 
co w założeniu miało pobudzić ich wyobraźnię. Kolejnym etapem projektu, 
realizowanym już w  szkole, było wykonanie przez uczestników zadania 
plastycznego. Na podstawie zdobytej wiedzy i kopii archiwaliów uczniowie 
wykonali plansze ukazujące życie Żydów w dawnym Opolu. Plansze te zostały 
zaprezentowane podczas wystawy. Wystawa, tak jak i  lekcja skierowana do 
dzieci w nowoczesnej formule, poprzez kolejne stacje prowadziła odbiorcę 
po przedwojennym Opolu. Jej trasę wyznaczały opolskie synagogi, browary, 
sklepy, szkoły i żydowski kirkut. Wędrówce towarzyszyły cytaty ze Starego 
Testamentu w przekładzie rabina Izaaka Cylkowa oraz sentencje z Przypowie-
ściowego lexykonu talmudycznego i midraszowego. 

W 2016 r., dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, 
zrealizowano projekt Śladami świętego Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy 
do dokumentu. Głównym założeniem projektu było upowszechnianie wiedzy 
na temat chrztu Polski i tradycji chrześcijańskich w kontekście prezentacji 
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5–6.  Projekt Porozmawiajmy jak byśmy... byli umarli [fot. D. Kruba-Raczek].
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materiałów archiwalnych przechowywanych w opolskim archiwum. Inicjatywa 
została objęta patronatem Biskupa Diecezji Opolskiej, Prezydenta Miasta Opola, 
Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Historycznego. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Muzeum Uniwersy-
tetu Opolskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego oraz Opolskie Brac-
two Wojciechowe. Projekt składał się z kilku powiązanych ze sobą modułów: 
ścieżki dydaktycznej, dwóch konkursów historycznych oraz pakietu materiałów 
edukacyjnych. Ścieżka dydaktyczna skierowana została do uczniów szkół pod-
stawowych województwa opolskiego. Dzieci rozpoczynały swoją wędrówkę po 
Opolu od zwiedzania kaplicy św. Wojciecha w Muzeum UO. Pracownik archi-
wum odgrywał rolę przewodnika wycieczki. Legendę o św. Wojciechu i śladach 
jego obecności w Opolu przedstawili dzieciom członkowie Opolskiego Bractwa 
Wojciechowego. Kolejnym punktem na ścieżce dydaktycznej było symboliczne 
spotkanie przy chrzcielnicy w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojcie-
cha na Górce w Opolu. Po wyjściu z kościoła uczniowie mogli jeszcze obejrzeć 
legendarne ślady stóp św. Wojciecha odciśnięte w kamieniu. Ulicą św. Wojciecha 
uczestnicy wycieczki docierali do budynku Archiwum Państwowego w Opolu, 
gdzie czekał na nich książę Bolko I wraz ze swoim skrybą. W historyczne po-
stacie wcielili się pracownicy archiwum. Dzieci usłyszały historię życia księcia 
Bolka I, założyciela książęcego archiwum. Dowiedziały się również czym jest 
dokument, dlaczego dokumenty były spisywane, w jakich językach i na jakich 
materiałach. Mogły także obejrzeć najstarsze dokumenty związane z historią 
Kościoła na ziemi opolskiej. Na każdego uczestnika czekała kolorowa teczka 
zawierająca materiały edukacyjne. Zadania dydaktyczne zostały zróżnicowane 
z uwzględnieniem wieku odbiorców: 4 – 5 lat, 6 – 9 lat oraz 10 – 12 lat. Uczestnicy 
zdobyli wiedzę na temat archiwum, identyfikowali zasób archiwalny, uzupełniali 
drzewo genealogiczne rodziny książęcej oraz dokonywali analizy tekstu i na 
jego podstawie odpowiadali na pytania. Młodsze dzieci za pomocą prostych 
rebusów poznawały materiały archiwalne. Starsze otrzymały skan dokumentu 
prezentowanego przez księcia oraz jego opis. W teczce zawarte były również 
zdjęcia przedstawiające pomieszczenia archiwalne oraz archiwistów przy pracy. 
Na zakończenie podróży po Opolu uczniowie zwiedzili kaplicę św. Anny 
w pobliskim kościele oo. franciszkanów, gdzie znajdują się nagrobki Piastów 
Opolskich. Chętni mogli również uczestniczyć w warsztatach archeologicznych 
zorganizowanych w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. W akcji edu-
kacyjnej wzięło udział 620 dzieci. Ze względu na ogromne zainteresowanie 
ścieżką edukacyjną lekcję z księciem Bolkiem wprowadzono do stałej oferty ar-
chiwum. Kolejnym elementem projektu był konkurs plastyczny zorganizowany 
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dla dzieci ze szkół podstawowych. Miał na celu m.in. przekazanie informacji 
dotyczących działalności archiwum jako miejsca przechowywania świadectw 
o przeszłości i kształtowanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi. 
Konkurs przeznaczony był dla dwóch kategorii wiekowych. Uczniowie z klas 
1 – 3 zapoznawali się z legendą o św. Wojciechu i przedstawiali ją w postaci 
ilustracji. Uczestnicy konkursu z klas 4 – 6 analizowali opis dokumentu z zasobu 
archiwum, a następnie na jego podstawie przygotowywali pracę ilustrującą 
treść tego dokumentu. Uczniowie szkół gimnazjalnych zostali zaproszeni do 
konkursu literacko-historycznego pt. Święci, wyznawcy, fundatorzy, rycerze. 
Postać historyczna okresu średniowiecza w służbie ideałom chrześcijaństwa na 
Śląsku. Uroczystym podsumowaniem projektu był Międzynarodowy Dzień 
Archiwów, podczas którego nastąpiło ogłoszenie wyników konkursów. 

Ostatnim elementem projektu były materiały dydaktyczne przygotowywane 
dla uczniów i nauczycieli, skorelowane z aktualną podstawą programową, bazu-
jące na opolskich archiwaliach. Wybór materiałów został przygotowany przez 
archiwistów. Na płycie CD zawartych zostało siedem scenariuszy lekcji i kart 
pracy (1. Co to jest archiwum?; 2. Opole w czasach Mieszka I; 3. Symbolika wła-
dzy królewskiej; 4. Miasto Nysa i jego mieszkańcy; 5. Lokacja wsi Sucha Psina; 
6. Akt nadania ziemi i budynków; 7. Internowani w stanie wojennym), opraco-
wanych przez Arkadiusza Wickiewicza, nauczyciela historii w renomowanym 
opolskim gimnazjum i liceum. Płyta została pomyślana w taki sposób, aby mimo 
wydania w związku z obchodami 1050. rocznicy chrztu Polski miała charakter 
uniwersalny. Tematy są przekrojowe, dotyczą zarówno czasów Mieszka I, jak 
i historii najnowszej. Chociaż poszczególne scenariusze powstają w oparciu 
o opolskie materiały archiwalne, tematy są tak sformułowane, aby mogli z nich 
korzystać uczniowie i nauczyciele w całym kraju. Płyta została rozesłana do 
szkół gimnazjalnych i średnich województwa opolskiego, a także kuratoriów 
oświaty w całym kraju. Można ją również pobrać ze strony archiwum.

W 2017 r. w ramach obchodów 800-lecia miasta Opola zrealizowano projekt 
Opera manu facta – ulotny urok rzemiosł, obejmujący wystawę prezentowaną 
podczas Nocy Muzeów oraz lekcje archiwalne przeznaczone dla dwóch grup 
wiekowych: klasy I – III i klasy IV – VI. Lekcję dla młodszych dzieci rozpoczyna 
prezentacja poświęcona historii dawnego rzemiosła, opatrzona kolorowymi 
ilustracjami, przeprowadzona w sposób umożliwiający uczniom zapoznanie 
się z omawianą problematyką i zapamiętanie podstawowych pojęć. W ramach 
sprawdzenia swojej wiedzy uczestnicy układali puzzle, przygotowane specjalnie 
na tę okazję w oparciu o materiały zgromadzone w naszym Archiwum. Atrakcją 
dla dzieci była również możliwość samodzielnego wykonania sakiewki przy 
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użyciu naturalnych materiałów. Starsze dzieci również oglądały prezentację, 
o nieco wyższym poziomie trudności, jednak umożliwiającą przyswojenie 
sobie podstawowych typów rzemiosł. W ramach rekapitulacji zdobytej wiedzy 
uczniowie brali udział w grze zespołowej, w której ważna była spostrzegaw-
czość, zdolność trafnego łączenia poznanych faktów, dyscyplina czasowa oraz 
umiejętność pracy w grupie. Zajęciom towarzyszyła wystawa najciekawszych 
materiałów archiwalnych związanych z historią opolskiego rzemiosła.

Inną inicjatywą podjętą w 2017 r. jest projekt pn. Opolanie znani i nieznani, 
obejmujący konkurs oraz grę miejską. Włączając się w obchody 800-lecia miasta 
Opola, nasze archiwum wraz z Urzędem Miasta Opola zorganizowało konkurs 
Wspomnienia o Opolu. Konkurs skierowany był do mieszkańców całego woje-
wództwa opolskiego, a jego rozstrzygnięcie odbyło się w Międzynarodowym 
Dniu Archiwów. Patronat medialny zapewniły TVP3 Opole (jako współorgani-
zator konkursu) i Radio Opole. Wydarzenia zostały również objęte patronatem 
Opolskiego Kuratora Oświaty. Udział w konkursie miał zachęcić zarówno dzieci 
i młodzież, jak i dorosłych do aktywności społecznej, wartościowego spędzania 
czasu wolnego, rozwijania swoich pasji przy użyciu nowoczesnych urządzeń 
multimedialnych, ale także pogłębiania więzi emocjonalnych między bliskimi 
i nawiązywanie nowych kontaktów społecznych. Uczestnicy konkursu mieli za 
zadanie nagrać film zawierający wspomnienia dotyczące Opola (życie codzienne 

7. Projekt Śladami św. 
Wojciecha  
[fot. U. Górka].
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w mieście, szkoła i zakład pracy, ulubione miejsca i rozrywki, wydarzenia hi-
storyczne i in.) lub znanych postaci z życia miasta. Film mógł zostać wykonany 
w dowolnie wybranej konwencji, np. wspomnienia, wywiadu czy reportażu, 
oraz dowolną techniką, przy użyciu np. telefonu komórkowego, laptopa, aparatu 
fotograficznego czy kamery. Nagranie wspomnienia miało być wkładem uczest-
ników w obchody jubileuszu 800-lecia miasta i impulsem do lepszego poznania 
historii Opola dzięki relacjom ustnym przedstawicieli starszego pokolenia. Sa-
modzielne nagranie filmu pozwoliło wykształcić umiejętność dokumentowania 
relacji, ich przechowywania oraz wykorzystania do zapoznawania się historią 
miejsc i ludzi. Konkurs skierowany został do dzieci i młodzieży województwa 
opolskiego oraz osób dorosłych. Wspomnienia mogły pochodzić zarówno od 
członków rodzin, jak i od innych osób. Czas projekcji jednego filmu nie mógł 
być dłuższy niż 10 min. Uczestnicy konkursu przekazali organizatorowi filmy 
w postaci zapisu w dowolnym formacie na płycie CD lub DVD.

8–9. Lekcje Opera manu facta. 
Ulotny urok rzemiosł  
[fot. D. Kruba-Raczek].
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Informacja o konkursie została wysłana do wszystkich szkół województwa 
opolskiego. Ponadto konkurs ogłoszono w Radio Doxa, Radio Opole, TVP3 
Opole, na stronie www i profilu Fb Archiwum Państwowego w Opolu, stronie 
www i profilu Fb miasta Opola oraz profilu Fb 800-lecia Opola. 

W konkursie wzięło udział 20 uczestników, którzy nadesłali 21 filmów. 
Uroczyste wręczenie nagród zostało przeprowadzone w Międzynarodowym 
Dniu Archiwów i połączone było ze zwiedzaniem wystawy. Prace konkursowe 
w większości wykonane zostały za pomocą kamery telefonu komórkowego, 
tylko trzy zostały sfilmowane za pomocą kamery. Szczególnie ucieszyły nas 
prace autorstwa uczniów szkół podstawowych, które zostały wykonane w for-
mie wywiadu międzypokoleniowego. Dwie panie w  swoich opowieściach 
wspomnieniowych opisały Opole zaraz po zakończeniu działań wojennych. 
Pojawiły się tu wątki pierwszej szkoły działającej w zrujnowanym mieście, 
powojennych „spalonek” czy pierwszych klubów sportowych w polskim już 
Opolu. Ważnym elementem w opowieści skierowanej do wnuków był fakt 
przybycia członków rodziny do Opola ze Wschodu lub z Warszawy. Druga 
opowieść opisuje wyspę Pasiekę i mur posesji, w którym pozostały ślady po 
kulach z okresu wojny. Zadanie konkursowe było impulsem do rozmowy 
o historii miasta, dotąd nieporuszanej w relacjach rodzinnych. Okazuje się, że 
dziadkowie z nostalgią wspominają okres PRL-u: czas ulicznych saturatorów, 
opolskich festiwali i gwiazd muzyki, jakie odwiedzały corocznie Opole w trakcie 
festiwalu polskiej piosenki. Elementem wspomnień stała się też historia Odry 
Opole w czasach jej świetności. Ambitne zadanie postawiła przed sobą mała 
Róża, która podczas wywiadu z wujkiem chciała się dowiedzieć, ile kościołów 
jest w Opolu. Tu pojawiła się historia kościoła p.w. św. Jacka w Opolu, którego 
wielkość miała zapewnić miejsce dla parafian z powstającego osiedla ZWM. 

Zupełnie inną formę przybrały prace gimnazjalistów. Profesjonalnie 
zmontowany film pt. Życie w blasku Opola przysłali uczniowie ze Szkolnego 
Koła Filmowego działającego przy Gimnazjum nr 1 w Opolu. Formę reportażu 
historycznego miała praca pt. Odnalezienie Jana Dobrego, odkrywająca tajem-
nice skrywane w opolskiej katedrze. Jeden z wywiadów przygotowanych przez 
gimnazjalistę został przeprowadzony z nauczycielem, a jego efektem jest film 
Akademickie Opole w oczach dra Janusza Popery. Praca autorstwa gimnazjali-
stów pt. Moje miasto i ja nie zawierała żadnych relacji, ale została przygotowana 
jako film promujący wyjątkowe Opole, w którym pojawiły najpiękniejsze kadry 
miasta. Kolejna z prac gimnazjalnych przedstawiała wizerunek Opola w oczach 
uczniów gimnazjum w Turawie.
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W kategorii osób dorosłych wspomnienia pokazywały Opole jako miasto, 
w którym dużo się dzieje, miasto muzyki i koncertów. Mówiąc o Opolu kilka-
krotnie wspomniano piękne opolskie zoo, zarówno dzisiejsze, odnowione po 
wielkiej powodzi z 1997 r., jak i zoo z lat 60., do którego trzeba było przeprawić 
się przez rzekę. We wspomnieniach 70-latków żywe jest miasto lat 60. i 70., co 
wiąże się z okresem młodości naszych opowiadających. Wszystkie zebrane 
wspomnienia pozostaną swoistą kapsułą czasu, przechowywaną w zasobie 
Archiwum Państwowego w Opolu. Wybrane filmy udostępnione zostały na 
stronie www archiwum.

Drugą część projektu stanowiła gra miejska Opole – kreujesz? Gra miejska 
dotycząca znanych opolan przeprowadzona została w trakcie trwania Nocy 
Kultury 16 czerwca 2017 r. Rozgrywana była w różnych miejscach Opola, 
związanych ze znanymi postaciami. Celem gry było upowszechnienie wiedzy 
o ciekawych postaciach związanych z naszym miastem, o których informacji 
można szukać w materiałach archiwalnych, a także upowszechnienie wiedzy 
o Archiwum Państwowym w Opolu i zasobie archiwalnym, zachęcenie do 
poszukiwania miejsc historycznych w przestrzeni miasta, uczenie zasad fair play 
w rywalizacji pomiędzy drużynami, budowanie pozytywnych relacji pomiędzy 
instytucją a społeczeństwem, pielęgnowanie więzi rodzinnych, włączenie się 
w obchody Nocy Kultury, promowanie portali internetowych prowadzonych 
przez Archiwum Państwowe w Opolu. 

Uczestnicy otrzymali zadania w postaci materiałów edukacyjnych sporzą-
dzonych przez pracowników Archiwum na podstawie informacji zaczerpniętych 
z akt. Zakończenie gry nastąpiło w siedzibie Archiwum, gdzie miała miejsce 
wystawa materiałów archiwalnych dotyczących sławnych mieszkańców naszego 
miasta. Wystawa dostępna była także dla wszystkich uczestników Nocy Kul-
tury. Noc Kultury jest wydarzeniem cyklicznym w Opolu i gromadzi tysiące 
uczestników, na co dzień niezaglądających do archiwów. Gra miejska była 
wcześniej nagłośniona i promowana podczas wspólnych dla Nocy Kultury 
konferencji prasowych. Uczestnicy gry otrzymali bezpłatnie katalog wystawy 
wraz z materiałami promocyjnymi. W grze uczestniczyło 220 osób. 

Kolejną inicjatywą w 2017 r. był projekt pn. Warownym grodem jest nasz 
Bóg – w 500 rocznicę ogłoszenia tez Marcina Lutra. W ramach projektu zapre-
zentowana została wystawa archiwalnych ksiąg ewangelickich oraz przepro-
wadzono szereg lekcji pt. Jak to się wszystko zaczęło, czyli o tezach Lutra oraz 
ewangelickich archiwaliach jako świadectwie historii. Nowa lekcja archiwalna 
została przygotowana przez pracowników archiwum wspólnie z księdzem 
Wojciechem Prackim – proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
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w Opolu. Lekcja została skierowana do starszych uczniów szkół podstawo-
wych oraz uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Zakres tematyczny lekcji 
objął omówienie historii Marcina Lutra, podstaw religii ewangelickiej oraz 
historii kościoła ewangelickiego w Opolu. Lekcji towarzyszył pokaz wybranych 
dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu od XVI do XX w. 
W części warsztatowej uczniowie tworzyli w grupach prezentacje i wypełniali 
karty pracy. 

Ponadto do programu edukacyjnego wprowadzono nową lekcję pt. Agnieszka 
już dawno tutaj nie mieszka. Archiwalne tajniki genealogii, podczas której 
uczniowie rozpoczynają swoją przygodę pracy z oryginalnym źródłem archiwal-
nym. Uczą się odczytywać informacje zawarte w akcie metrykalnym, analizują 

10. Projekt Warownym 
grodem jest nasz Bóg.  
W 500. rocznicę ogłoszenia 
tez przez Marcina Lutra  
[fot. D. Kruba-Raczek].
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wybrany akt, a następnie przedstawiają jego treść. Ostatnia propozycja lekcji 
skierowana została do uczniów uczących się języka niemieckiego.

Wobec znacznie poszerzonej w ostatnich latach oferty edukacyjnej osta-
tecznie wprowadzono jeden dzień w tygodniu, w którym przeprowadzane są 
lekcje archiwalne. Odbywają się w każdy wtorek, w ramach projektu Edukacyjny 
wtorek w Archiwum Państwowym w Opolu. Lekcje przeprowadzają pracownicy 
archiwum: Tomasz Heller, Dorota Kruba-Raczek, Maria Leśniowska, Małgorzata 
Iżykowska, Justyna Sowińska, Aleksandra Starczewska-Wojnar. Lekcje cieszą 
się coraz większym zainteresowaniem, a akcje popularyzatorskie archiwum 
spotykają się z pozytywną reakcją opolan. Archiwum stało się rozpoznawalne 
dla dużej grupy mieszkańców miasta, którzy też otwarci są na poznanie źródeł 
archiwalnych. 


