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aFTER THE STORM
On 31 March 2015 a strong storm caused damage to the roof of the Museum of the 
Silesian Piasts in Brzeg, so that a considerable part of it was affected. Immediate 
measures were taken to secure the building and make repairs, especially that muse-
um exhibitions were at risk. Both firefighters and museum employees were involved 
in the rescue operation. 

Nie ma instytucji, obiektów i miejsc wolnych od zagroże-
nia zdarzeniami nadzwyczajnymi. Powodzie, deszcze, 
wiatry, wyładowania atmosferyczne mogą się zdarzyć 
wszędzie. Działania prewencyjne są w stanie ograni-

czyć część skutków, jakie niosą ze sobą poszczególne zagroże-
nia. Trzeba być tylko świadomym występujących niebezpie-
czeństw dla zabytków stanowiących dziedzictwo narodowe.

Ta świadomość dotyczy nie tylko kierownictw poszczegól-
nych instytucji, ale również ich organów założycielskich, które 
muszą mieć przekonanie o konieczności ponoszenia nakładów 
na działania prewencyjne. Mimo wszystko są one tańsze niż 
usuwanie skutków sytuacji nadzwyczajnych.

Informacja o przebiegu procedur związanych z wydarze-
niem nadzwyczajnym w dniu 31.03.2015 r. w Muzeum Piastów 
Śląskich w Brzegu.

Wydarzeniem nadzwyczajnym i dotychczas nie występują-
cym w takiej skali w brzeskim muzeum było uszkodzenie znacz-
nej połaci pokrycia dachowego budynku w wyniku silnej wichury 
w dniu 31.03.2015 r. w godz. 18.20–18.35:
1)  w związku z topograficznym położeniem zamku (wysokość 

wieży 21 m) na obrzeżach miasta, na odkrytym terenie przy 
parku miejskim, podczas każdej wichury dochodzi do więk-
szych lub mniejszych uszkodzeń pokrycia dachowego

2)  dotychczasowe szkody dachowe ograniczały się tylko do 
kilku metrowej wyrwy w pokryciu dachówkowym

3)  niestety, od co najmniej 5 lat nasilające się wichury powo-
dują coraz większe szkody

4)  w wyniku tegorocznego zdarzenia wichura:
ll zerwała całe pokrycie dachu i naruszyła więźbę wieży
ll zerwała i naruszyła część przyległego dachu skrzydła za-

chodniego (magazynowego) zamku
ll spowodowała powstanie kilku wyrw w dachach pozosta-

łych dwóch skrzydeł zamkowych

Procedury związane z bieżącą likwidacją i zabezpieczeniem 
uszkodzeń:
31.03.2015 r.
1)  godz. 18.40 - powiadomienie dyrektora przez portiera 

o zdarzeniu (szkodach) i ustalenie postępowania
2)  powiadomienie Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Brzegu i prośba o udzielenie pomocy
3)  pozyskanie z magazynu Powiatowego Centrum Zarządza-

nia Kryzysowego w Brzegu plandek wodoodpornych
4)  godz. 19.00–1.00 - czynności straży pożarnej:
ll wygrodzenie terenu przy zerwanym dachu taśmą ostrze-

gawczą
ll zabezpieczenie plandekami dachu wieży i nad magazynem 

muzealiów
5)  godz. 19.00–21.00
ll portier wraz z przybyłym zmiennikiem zabezpieczają folią 

część eksponatów w pomieszczeniu magazynowym
1.04.2015 r.
1)  godz. 9.00–18.00 - Państwowa Straż Pożarna w Brzegu
ll usunięcie z dachów uszkodzonych dachówek zagrażają-

cych osobom postronnym,
ll plandekami wodoodpornymi i folią zabezpieczono przed 

przeciekaniem opadów deszczowych dach wieży i nad ma-
gazynem muzealiów
ll plandekami zabezpieczono w wieży maszynownię dźwigu 

oraz strop nad pomieszczeniem magazynowym
2)  godz. 8.00–15.00 - pracownicy muzeum
ll sprzątanie uszkodzonych dachówek z dziedzińca zamko-

wego
ll dokonano szczegółowego przeglądu uszkodzeń całości 

dachów i ewentualnego zagrożenia opadami strychów po-
mieszczeń magazynowych i wystawienniczych
ll przesunięto w magazynie muzealiów część eksponatów 

(obrazy olejne, meble) do innych pomieszczeń
ll zlecono dwom firmom dekarskim przedłożenie ofert kosz-

torysowych na ewentualny remont dachu
ll poinformowano Urząd Marszałkowski w Opolu i Starostwo 

Powiatowe w Brzegu o wielkości szkód
ll zgłoszono szkodę do ubezpieczyciela

3)  Działania administracyjne
ll dokonano przeglądu szkód z inspektorem nadzoru budow-

lanego, przedstawicielem Opolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków oraz projektantem kosztorysu in-
westorskiego
ll zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego naprawy 

uszkodzeń i zabezpieczenie dachów
ll podjęto wstępne starania o sfinansowanie prac.

Brzeg, 5.05.2015 r.
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