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Uszkodzenia pożarowe dachu budynku kościoła  
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku
Mgr inż. Tomasz Majewski, Politechnika Gdańska, Szkoła Doktorska Wdrożeniowa, 
dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni, Katedra Konstrukcji Betonowych, 
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska

1. Wprowadzenie

Obciążenie akcydentalne, jakim jest pożar, wywołuje nie 
tylko straty materialne, stanowi również bardzo realne 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Skutki usuwa-
nia uszkodzeń pożarowych oraz uszkodzeń wywołanych 
prowadzoną akcją gaśniczą są nie tylko bardzo kosztow-
ne w realizacji, ale stwarzają przede wszystkim bardzo 
duże utrudnienia organizacyjne [3, 6, 25–26]. Po pożarze 

obiekty budowlane mogą kwalifikować się do całkowitej 
lub częściowej rozbiórki, co w przypadku obiektów za-
bytkowych nie jest możliwe. W tych przypadkach wyma-
gana jest ich częściowa odbudowa, nierzadko połączona 
ze wzmocnieniem i odtworzeniem zniszczonych elemen-
tów konstrukcyjnych [4, 9–11, 13–15, 18, 22–24, 27]. W ar-
tykule przedstawiono opis uszkodzeń budynku kościoła 
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, spowodowanych 
pożarem i prowadzoną akcją gaśniczą. Obiekt wymagał 
odbudowy w trybie pilnym [5].

2. Dane ogólne

Zasadnicza (główna) bryła budynku kościoła pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła ma trzy nawy: główną (środkową) 
oraz dwie boczne (rys.1 i 2). Nawa środkowa jest zwieńczona 
prezbiterium, wzdłuż północnej nawy bocznej, na parterze 

znajduje się zakrystia, nad którą są usytuowane pomieszcze-
nia pomocnicze (magazyny sprzętu liturgicznego) (rys. 3).
Dach północnej nawy bocznej nad pomieszczeniem ma-
gazynowym (nad zakrystią) był wykonstruowany jako jed-
nopołaciowy, z drewnianym wiązarem dachowym typu 
płatwiowo-kleszczowego (jednostronnym/połówkowym), 
ze słupkami zlokalizowanymi w połowie pomieszczenia 
oraz przy wysokiej ścianie kościoła. Krokwie były oparte 
na dwóch ramach złożonych ze słupków oraz płatwi, ramie 

Rys. 1. Rzut i elewacja północna kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku (na podstawie: archiwalnej dokumentacji 
inwentaryzacyjnej – kolorem czerwonym pokazano obszar objęty pożarem)

Rys. 2. Przekrój przez nawę środkową oraz boczną kościoła  
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku (na podstawie: 
archiwalnej dokumentacji inwentaryzacyjnej)
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niższej zlokalizowanej w środku pomieszczenia oraz ramie 
wysokiej zlokalizowanej przy ścianie podłużnej wewnętrz-
nej. Na płatwiach były oparte przegubowo, na zakład wol-
nopodparte krokwie, łączone na zakład 
na płatwi pośredniej ramy niskiej.
Dach nad prezbiterium został odbu-
dowany w drugiej połowie XX wieku 
po zniszczeniach wojennych jako stalo-
wa, kratowa więźba dachowa. Pomiesz-
czenie nad prezbiterium miało dach 
w formie stalowych, spawanych wiąza-
rów kratowych, rozmieszczonych w roz-
stawie co ~300 cm, na których ułożo-
no pokrycie z dachówki ceramicznej. 
Pręty kratownic wykonano głównie 
jako profile skrzynkowe z ceowników 
[ ] 80 mm, część elementów wykonano 
z kątowników L60×60×6 mm. Rozpiętość 
wiązarów dachowych wynosiła ~930 cm, 
a wysokość ~840 cm. Stężenia dachowe 
(połaciowe) wykonano z kątowników 
L60×60×6 mm.

3. Opis uszkodzeń pożarowych 
dachu

Na poddaszu zakrystii, w kościele mia-
ło miejsce zdarzenie losowe polegają-
ce na pożarze wywołanym zwarciem in-
stalacji elektrycznej. Źródło ognia było 
zlokalizowane przy stropie, w okolicach 
północnej ściany zewnętrznej. Całkowi-
temu spaleniu uległo pokrycie i drew-
niana więźba dachowa północnej nawy 

bocznej (rys. 4), strop na belkach drewnianych nad po-
mieszczeniem magazynowym oraz częściowo północ-
na połać dachu nad prezbiterium wraz z jego drewnia-
nym poszyciem. W trakcie prowadzonej akcji gaśniczej 
zalaniu uległo prezbiterium oraz pomieszczenia magazy-
nu i zakrystii. Stalowe elementy wiązarów kratowych da-
chu prezbiterium nie nosiły śladów uszkodzeń pożarowych 
(rys. 5) – brak było widocznych uszkodzeń ochronnych po-
włok malarskich (spęcherzeń), nie stwierdzono również 
okopcenia elementów stalowych.

4. Analiza wpływu pożaru na konstrukcje dachu

W ramach analizy wpływu ognia i wysokiej temperatury 
na drewnianą konstrukcję dachu oraz pozostałe elemen-
ty konstrukcyjne objętego analizą obiektu sakralnego nie 
określono scenariusza pożarowego dla budynku kościoła, 
w oparciu o zalecenia zamieszczone w [33], nie określono 
również przybliżonego (równoważnego) modelu konstruk-
cji, jaki był obciążony pożarem.
Jednak bez szczegółowej analizy, na podstawie posiada-
nego doświadczenia stwierdzono, że w przypadku tego 
rodzaju pożarów (zdarzeń losowych) temperatura gazów 

Rys. 3. Widok nawy środkowej i bocznej kościoła pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku

Rys. 4. Widok pogorzeliska oraz uszkodzo-
nej pożarowo drewnianej konstrukcji zada-
szenia nad pomieszczeniem nad zakrystią 
w nawie bocznej kościoła pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku

Rys. 5. Konstrukcja stalowa przekrycia nad 
prezbiterium w nawie środkowej kościo-
ła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Gdańsku
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spalinowych θg jest funkcją czasu, osiągając w kulminacyj-
nym momencie pożaru, zgodnie z [33], wartości w poziomie 
~600°C, natomiast docelowa temperatura podczas pożaru 
może osiągnąć wartość ~1200°C. Ustalono, że czas trwania 
pożaru rozwiniętego (właściwego) wynosił ~40 min. W przy-
bliżeniu, zgodnie z [16], niezależnie od przyjętego scena-
riusza pożarowego, temperatura płomieni mogła wynosić 
wówczas od ~600 do ~1100°C.
Drewniana więźba dachowa nawy bocznej nad zakrystią 
uległa niemal całkowitemu spaleniu. Po zakończeniu akcji 
gaśniczej stwierdzono zgliszcza niemal całkowicie wypalo-
nych elementów oraz fragmenty częściowo spalonych kro-
kwi, słupków, kleszczy oraz mieczy. W trakcie wizji lokalnych 
na obiekcie wykonano inwentaryzację i odkrywki sprawdza-
jące stan uszkodzonych elementów.
Na podstawie wykonanych obliczeń sprawdzających (dla 
rzeczywistych, osłabionych pożarem przekrojów istnieją-
cych elementów) stwierdzono, że elementy drewnianego 
wiązara dachowego, po oczyszczeniu (usunięciu nagaru) nie 
są w stanie przenieść prognozowanych obciążeń wynikają-
cych z odbudowy uszkodzonej połaci dachowej, koniecz-
ne było zaprojektowanie nowej konstrukcji drewnianego 
dachu nad nawą boczną [1, 2, 7, 12, 17, 19–21, 28–30, 32]. 
Ubytki przekroju (grubość tzw. nagaru) wynosiły od 1 do 3 cm 
po obwodzie przekroju.
W wyniku pożaru częściowemu uszkodzeniu uległ strop na bel-
kach drewnianych pomieszczenia nad zakrystią. Wypaleniu 
uległy deski podłogi, ślepego pułapu oraz podsufitki. Pod-
czas prowadzonej akcji gaśniczej strop został zalany wodą. 
Uszkodzony fragment stropu kwalifikował się bezwzględnie 
do wymiany, natomiast zalane elementy należało osuszyć 
i po zdemontowaniu warstw obudowy, w tym zawilgoco-
nej posadzki, poddać ponownym oględzinom. Na podsta-
wie wykonanych sprawdzających obliczeń statyczno-wytrzy-
małościowych ustalono, że w stanie istniejącym drewniane 
belki stropowe nie wymagają wzmocnienia dla prognozo-
wanych obciążeń wynikających z dotychczasowego sposo-
bu użytkowania pomieszczeń poddasza [7, 12, 21].
W trakcie pożaru elementy metalowe wystawione na działa-
nie wysokiej temperatury są ogrzewane, a w trakcie prowa-
dzenia akcji gaśniczej przy polewaniu zimną wodą doznają 

nagłego schłodzenia, tzw. szoku termicznego. W efekcie 
zmienia się struktura stali i jej parametry wytrzymałościo-
we. Stal staje się krucha i podatna na pękanie. Zmiany struk-
tury stali wpływają na nośność i wytężeniem stalowych ele-
mentów konstrukcyjnych [33].
W przypadku stalowych, kratowych wiązarów dachowych, 
zamontowanych na dachu prezbiterium kościoła, tempera-
tura gazów w trakcie pożaru nie spowodowała zmiany geo-
metrii dźwigarów (wyboczenia lub zwichrzenia elementów), 
jak również nie zmieniła struktury samego metalu. Wyko-
nane badania laboratoryjne (zgłady) próbek pobranych 
z konstrukcji nie wykazały zmian struktury stali charakte-
rystycznej dla pożarów (rys. 6). W analizowanych próbkach 
stwierdzono występowanie drobnoziarnistej struktury fer-
rytyczno-perlitycznej, charakterystycznej dla stali niskowę-
glowych. Widoczne na rysunku 6 pasmowe ułożenie ferrytu 
jest charakterystyczne dla wyrobów walcowanych. Na ba-
danych próbkach nie zaobserwowano zmian struktury ma-
teriału pod wpływem oddziaływania temperatury.
Na podstawie wykonanych sprawdzających obliczeń sta-
tyczno-wytrzymałościowych [31] ustalono, że po pożarze 
stalowa konstrukcja przekrycia dachu nad prezbiterium nie 
wymaga wzmocnienia dla obciążenia wynikającego z od-
budowy dachu.
Mury budynku w obrębie pogorzeliska były mokre, nie stwier-
dzono charakterystycznych uszkodzeń wywołanych długo-
trwałym działaniem wysokiej temperatury, tzn. brak było wi-
docznych ubytków zaprawy oraz fragmentów cegieł, tzw. 
wyżarzenia murów. W trakcie prowadzonej akcji gaśniczej 
ściany były intensywnie polewane wodą i uległy znacznemu 
zawilgoceniu [8]. Mury kwalifikowały się do osuszenia oraz 
lokalnej naprawy uwzględniającej aspekt konserwatorski 
(obejmującej uzupełnienie lokalnych ubytków cegieł i za-
prawy). W okresie wstępnej diagnostyki budynku kościoła, 
bezpośrednio po pożarze, mury były mokre, dlatego zrezy-
gnowano w tym okresie z wykonania pomiarów ich wilgot-
ności. Zalecono jednak, aby przed podjęciem prac konser-
watorskich zostały wykonane dodatkowe pomiary stopnia 
ich zawilgocenia.
Ze względu na zabytkowy charakter obiektu pomiary wil-
gotności murów zalecono do przeprowadzenia dwutorowo: 

Rys. 6. 
Mikrostruktura stali 
w próbce polowej 
pobranej z płatwi 
dźwigara dachowe-
go nad nawą głów-
ną (prezbiterium)
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poprzez pomiar wilgotności objętościowej Uv oraz poprzez 
pomiar wilgotności masowej Um.
Wilgotność objętościowa materiału Uv jest to stosunek obję-
tości wody zawartej w badanej próbce materiału do całko-
witej objętości tej próbki. Pomiary wilgotności objętościo-
wej Uv można wykonywać za pomocą wilgotnościomierza 
elektronicznego, którego działanie jest oparte na metodzie 
elektrooporowej (rezystancyjnej) lub pojemnościowej, czy-
li pomiarze zmian rezystancji materiału lub pomiarze zmian 
pola elektrycznego w materiale dla różnych poziomów jego 
wilgotności.
Wilgotność masowa materiału (bezwzględna) Um jest zde-
finiowana jako stosunek masy wody zawartej w próbce 
materiału do masy próbki w stanie suchym (wysuszone-
go w temperaturze 105°C do stałej masy). Można ją okre-
ślić np. metodą karbidową lub suszarkowo-wagową pole-
gającą na wysuszeniu materiału do stałej masy i oznaczeniu 
ubytku masy w trakcie procesu suszenia. Jest to najbardziej 
rozpowszechniona metoda często stosowana jako metoda 
odniesienia do kalibracji i sprawdzania innych metod po-
miarowych.
Z uwagi na zastosowane metody pomiarowe wyniki wilgot-
ności objętościowej Uv dotyczyłyby przypowierzchniowej 
warstwy badanego elementu i miałyby charakter przybli-
żony, natomiast wyniki wilgotności masowej Um dotyczyły-
by całej ilości materiału w pobranych do badań próbkach, 
będąc wynikami dokładnymi [8].

5. Naprawa dachu w aspekcie uszkodzeń 
pożarowych

Ze względu na zakres występujących uszkodzeń roboty 
budowlane zalecono przeprowadzić w następującej ko-
lejności:

w zakresie nawy bocznej:• 
usunąć gruz oraz oczyścić pogorzelisko ze stropu pod- –

dasza (strop na belkach drewnianych nad pomieszczeniem 
nad zakrystią);

zdemontować nadpalone elementy drewnianej więźby  –
dachowej nad nawą boczną,

zdemontować warstwy wykończeniowe stropu podda- –
sza nad zakrystią (podsufitkę, deski podłogi oraz usunąć 
wypełnienie z polepy);

odtworzyć strop nad pomieszczeniem nad zakrystią, z opcją  –
wykorzystania istniejących belek drewnianych w poziomie 
nad pomieszczeniem nad zakrystią. Wykorzystanie drewnia-
nych belek stropowych będzie możliwe po ich oczyszczeniu, 
odkażeniu, wysuszeniu i zakonserwowaniu. Drewniane belki 
stropowe należało osuszyć metodą naturalną, poprzez prze-
wietrzanie. W przypadku stwierdzenia podczas trzykrotne-
go, w odstępach dobowych, stałego poziomu zawilgocenia 
odpowiadającego przypadkowi materiału w stanie powietrz-
no-suchym (12–18%) proces osuszania należy uznać za za-
kończony. Kontrolne pomiary stopnia zawilgocenia muru 

należy przeprowadzić poprzez pomiar wilgotności objęto-
ściowej Uv (pomiar wilgotnościomierzem metodą elektro-
oporową w strefie przypowierzchniowej) oraz wilgotności 
masowej Um (pomiar z zastosowaniem metody suszarkowo-
-wagowej na pobranych próbkach);

odtworzyć drewnianą więźbę dachową w części nad za- –
krystią wraz z poszyciem;

w zakresie nawy środkowej:• 
odtworzyć ochronne powłoki malarskie stalowych ele- –

mentów kratowych wiązarów dachowych nad prezbiterium. 
Elementy stalowe zaleca się oczyścić do stopnia czystości 
(przygotowania powierzchni) Sa2,5 oraz zabezpieczyć anty-
korozyjnie ochronnymi powłokami malarskimi w układzie: 
warstwa podkładowa + warstwa wierzchniego krycia;

odtworzyć części drewnianego poszycia (deskowania) le- –
wej połaci dachowej dachu nad nawą środkową prezbite-
rium wraz z wiatroizolacją oraz pokryciem z dachówki.
Ponadto:

podczas prac remontowych dachu nad prezbiterium oraz  –
zadaszenia nad zakrystią należy dążyć do osuszenia zalanych 
podczas akcji gaśniczej murów. Mury należy osuszyć meto-
dą naturalną, poprzez przewietrzanie. Gdy w trakcie kontro-
li wilgotności murów zostanie stwierdzony (podczas trzy-
krotnego pomiaru, w odstępach dobowych) stały poziom 
zawilgocenia, odpowiadający materiałowi w stanie suchym 
– proces osuszania można uznać za zakończony. Kontrolne 
pomiary stopnia zawilgocenia muru należy przeprowadzić 
poprzez pomiar wilgotności objętościowej Uv oraz wilgot-
ności masowej Um.

6. Podsumowanie

Usuwanie uszkodzeń pożarowych jest zagadnieniem trud-
nym organizacyjnie oraz wymagającym zaangażowania 
znacznych środków finansowych. Pożary w obiektach za-
bytkowych, w szczególności sakralnych, skutkują koniecz-
nością prowadzenia prac związanych z odbudową uszko-
dzonych elementów, zarówno konstrukcyjnych, jak również 
wykończeniowych, z uwzględnieniem uwarunkowań kon-
serwatorskich, co stanowi dodatkową trudność i wymaga 
wiedzy specjalistycznej, zarówno na etapie prac projekto-
wych, jak również na etapie wykonawstwa.
W przypadku kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Paw-
ła uszkodzony pożarowo dach nawy bocznej północnej wy-
magał całkowitej odbudowy, natomiast konstrukcja sta-
lowa nawy środkowej nie uległa uszkodzenia w wyniku 
pożaru, niezbędna okazała się jednak odbudowa poszy-
cia dachowego.
Zakres uszkodzeń wywołanych działaniem ognia, wysokiej 
temperatury oraz gazów był niewielki w stosunku do uszko-
dzeń wywołanych prowadzoną akcją gaśniczą. W wyni-
ku zalania wodą uszkodzeniu uległy drewniane elementy 
stropów międzykondygnacyjnych oraz mury ścian budyn-
ku kościoła.
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