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Jak nie masz nic do powiedzenia, to puść piosenkę. 
Pierwsze przykazanie radiowca 

 
 
Od najdawniejszych czasów ujawniali się ludzie o nieprzepartej chęci publicznego monolo-

gowania, jednostronnego komunikowania się z określonym gremium, z dobraną publicznością albo 
z przypadkowym tłumem. Mędrcy, by innych nauczać, misjonarze, by ich nawracać, artyści, by ich 
wzruszać, a trefnisie, by ich rozśmieszać. Jeszcze chętniej głos zabierali politycy oraz inni manipu-
lanci i oszuści, by nimi zawładnąć, a także − z upływem wieków coraz częściej − bliscy im przed-
stawiciele gatunku homo indoctus, czyli nieuki nieświadome tego, że nic do powiedzenia nie mają. 

W czasach starożytnych występowali w greckim theatronie i na agorze, występowali w rzym-
skim theatrum i na Forum Romanum. W czasach nowożytnych otrzymali Speakers' Corner w Hyde 
Parku, gdzie wszystko wolno głosić, byle nie obrażać królewskiego majestatu i nie używać wulga-
ryzmów. Od ponad 10 lat mają Internet, gdzie wolno znacznie więcej, niemal wszystko, a audyto-
rium jest nieograniczone. Hulaj dusza! 

Rozswawoliły się witryny, blogi, czaty, fora dyskusyjne i perwersyjne. Wolno rozpowszech-
niać wszystko z wyjątkiem nielicznych treści szczególnie odrażających i społecznie szkodliwych. 
Debilizm zawodowy formalnie nie jest do nich zaliczany, wolno go szerzyć bez ograniczeń. Myśle-
nie i rozumienie nie są w cenie, bo wymagają wysiłku, dla wielu − wysiłku ponad siły, ponad moż-
liwości pojmowania. Wątpliwości i dylematy, dostrzeganie alternatywy, właściwe umysłom zdol-
nym rozpoznawać oraz ważyć dobre i złe strony rzeczy, zalety i wady możliwych rozwiązań, są źle 
widziane, są postrzegane jako brak kompetencji. W cenie są reguły postępowania tak proste, by 
mógł je spamiętać ten, kto nic zrozumieć nie potrafi.  

Każdemu wolno korzystać z demokracji, z praw człowieka, z wolności wypowiedzi. Wolno 
znachorom od dolegliwości technicznych, osobom bezzasadnie podającym się za elektryków, sze-
rzyć wierzenia, zabobony i przesądy, zdobywać dla nich nowych wyznawców, nawet wychrztów, 
wolno tworzyć elektrykę alternatywną, obywającą się bez praw Ohma czy Kirchhoffa i odwołującą 
się do norm oraz przepisów tylko deklaratywnie, bo ze znachorską, otępiającą interpretacją. Kiedy 
medycyna uniwersytecka bezradnie rozkłada ręce, znachor da nadzieję, ogłupi i złupi. Znachor w 
elektryce też: poda własny przepis albo ekscentryczną interpretację normy, poleci własną książkę, a 
nawet własny program komputerowy. Wszystko opakowane, jak w prawdziwej aptece, etykietkami: 
ekspert, znawca przedmiotu, uprawnienia takie i takie, tyle to a tyle razy pomógł (zrobić wodę z 
mózgu). 

Dopóki znachorzy i ich pacjenci z własnej woli spotykają się na prywatnym gruncie, na pry-
watnych forach internetowych, których w Polsce przybywa, to ich sprawa. Niech Marcin uczy Mar-
cina, jeśli obaj tego chcą i czerpią z tego satysfakcję. Gorzej, jeżeli ciemnotę szerzy się na interne-
towym forum stowarzyszenia naukowo-technicznego, pod szyldem, który kiedyś coś znaczył. 
Zwracałem na to uwagę (http://www.edwardmusial.info/pliki/do_del_wzd.pdf) przed XXXIII Wal-
nym Zjazdem Delegatów SEP, który odbył się w czerwcu roku 2006. Jakby w odpowiedzi delegaci 
usłyszeli w referacie programowym jedynego kandydata na prezesa, że: Oczywiście poprawa ko-
munikacji i wymiany informacji wewnątrz Stowarzyszenia oraz elektroniczne komunikowanie się z 
otoczeniem wymaga także kosztownych działań długofalowych, z których najważniejsze to pilne 
uruchomienie profesjonalnego, obsługiwanego bezpośrednio przez Stowarzyszenie, portalu interne-
towego. Minął rok z okładem, a zapowiedź pozostała zapowiedzią. 

Nadal pod szyldem Stowarzyszenia utrwala się bezpodstawne domniemania niedouczonych 



elektryków, a prawdę ostateczną ustala się przewagą głosów opowiadających się nawet za najwięk-
szą bzdurą. Wystarczy spojrzeć choćby na ostatnio podjęte tematy: prąd zwarciowy udarowy ogni-
wa pierwotnego albo „który bezpiecznik mocniejszy?” (z nonsensownymi wyjaśnieniami o zwłocz-
ności zwykłych nadprądowych wyłączników instalacyjnych). Wcześniej można było czytać naj-
dziwniejsze rewelacje o wyłącznikach różnicowoprądowych, o doborze ich znamionowego różni-
cowego prądu zadziałania do zadań ochronnych: ochrony przy uszkodzeniu (ochrony dodatkowej), 
ochrony uzupełniającej (ochronę podstawową) i ochrony od pożarów wywołanych prądami do-
ziemnymi. Bywały niemądre wyjaśnienia zapewniające o wielkiej niezawodności wyłączników 
różnicowoprądowych, a także o ich przydatności w instalacjach o układzie TN-C. Wbrew uznanym 
regułom techniki systematycznie ponawia się przesąd, że nie ma ochrony przeciwporażeniowej bez 
wyłącznika różnicowoprądowego, gorzej – bez wyłącznika różnicowoprądowego o znamionowym 
różnicowym prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA. Autorzy takich przykazań nie zastana-
wiają się, dlaczego nie wyginęli użytkownicy elektryczności w czasach, kiedy wyłączników różni-
cowoprądowych nie było ani jak działa ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach wysokonapię-
ciowych, dla których takich wyłączników nie ma. 

Zamiast z wyprzedzeniem informować polskich elektryków o już zdecydowanych i w naj-
bliższym czasie wprowadzanych nowelizacjach norm PN-EN bądź PN-HD, uparcie podtrzymuje 
się postanowienia przestarzałe, zwłaszcza jeżeli ma w tym interes sitwa działaczy przylepionych do 
SEP-owskich foteli. Na przykład wiele lat temu normy międzynarodowe i zagraniczne (VDE) zre-
zygnowały z wyodrębniania przestrzeni ochronnej 3 (strefy 3) w pomieszczeniach kąpielowych; są 
tylko przestrzenie 0, 1 i 2. Pozostałe powierzchnie ścian i ścianek z przyległościami nie są formal-
nie zaliczane do żadnej przestrzeni ochronnej, ale obowiązują dla nich wymagania mniej więcej 
takie, jak dawniej dla przestrzeni ochronnej 3. Na dobrą sprawę oznacza to, że dawna przestrzeń 
ochronna 3 została rozciągnięta na cały obszar pomieszczenia kąpielowego leżący poza przestrze-
niami 0, 1 i 2. Jest to zatem zaostrzenie wymagań dotychczasowej Polskiej Normy. Kilkakrotnie 
pisałem o tym, o powodach i konsekwencjach tej zmiany, aby uprzedzić projektantów i wykonaw-
ców. W roku 2007 jest wreszcie zmiana i w Polskiej Normie: PN-HD 60364-7-701:2007 (U). Czy 
ktokolwiek wspomniał o tym na Forum SEP, zawczasu przygotował projektantów i wykonawców 
na liczne nowe wymagania tego arkusza i innych ostatnio wprowadzonych arkuszy? 

Nie tylko trzeba zawczasu informować o nowinkach, ale trzeba też przestrzegać przed drań-
stwem osób z ramienia SEP i/lub PKN zaangażowanych w działalność normalizacyjną i przepiso-
wą. Na przykład, ukazał się nowy arkusz normy PN-HD 60364-7-706:2007 (U)  Instalacje elek-
tryczne niskiego napięcia. Część 7-706: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 
– Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu, zastępujący arkusz PN-IEC 60364-
7-706:2000. Arkusz 706 ma angielski podtytuł: Conducting locations with restricted movements, co 
należało przetłumaczyć: ograniczone przestrzenie przewodzące. Ten arkusz dotyczy tylko pomiesz-
czeń ciasnych, krępujących swobodę ruchu, w których człowiek rażony prądem nie mógłby prze-
rwać styczności z częściami przewodzącymi jednocześnie dostępnymi, pomiędzy którymi występu-
je napięcie (wnętrze ciasnego metalowego zbiornika lub rurociągu, zęzy na statku o kadłubie meta-
lowym). Arkusz 706 nie dotyczy wnętrza obszernego zbiornika lub kotła; jest to wyraźnie napisane 
w punkcie 706.1 tej normy definiującym jej zakres. Polscy krętacze poprzednio nadali temu arku-
szowi podtytuł: Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi, ukrywając najważniej-
szą cechę tych przestrzeni: with restricted movements. Ostatnio napisali: Pomieszczenia przewodzą-
ce i ograniczające swobodę ruchu. Łącznik „i” jest potrzebny Boczkowskiemu, by sugerować, że 
arkusz 706 dotyczy zarówno pomieszczeń przewodzących, jak i  pomieszczeń ograniczających swo-
bodę ruchu. Fałszerstwo w tytule miałoby pozwolić Boczkowskiemu nadal zaliczać do właściwości 
arkusza 706 hydrofornie, wymiennikownie ciepła, kotłownie, pralnie i podobne pomieszczenia. 

Wieloletnie perypetie z polskim podtytułem arkusza 706 są jednym z tysięcy przykładów, na 
jakie manowce prowadzi lekceważenie poprawności terminologicznej. A trudno o większą pogardę 
dla terminologii elektrycznej niż ta, którą demonstruje większość uczestników forów internetowych 
i która jest akceptowana oraz podtrzymywana przez moderatorów. Nie prowadzę i nie zamierzam 
prowadzić żadnego forum internetowego, ale na moją stronę domową napływają pytania, na które 



staram się rzetelnie odpowiadać, jednocześnie przekonując Czytelników do poszanowania termino-
logii i językowej poprawności zadawanych pytań. Ilustracją niech będzie ostatnio zadane pytanie. 

Pytanie 
Miałem okazję ostatnio czytać Pana artykuł "Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach 

niskiego napięcia. Spodziewane zmiany w normalizacji" z konferencji w Juracie 24-26 maja 2006. 
Jako producenta elektrycznych grzejników łazienkowych, zwanych także suszarkami (grzejnik wy-
pełniony cieczą z zainstalowaną grzałką), zainteresowała mnie sprawa możliwości ich instalowania. 
Po przeczytaniu artykułu mitem zdaje się być zasada mówiąca o dopuszczalności instalowania tego 
urządzenia w odległości poziomej 60 cm od obrzeża wanny czy brodzika (strefa 3). Taka informa-
cja jest przyjmowana jako pewnik wśród producentów tych urządzeń. Proszę, jeśli to możliwe, o 
komentarz oraz o podanie terminu wprowadzenia zmian, o których Pan pisze w artykule.  

Dodatkowo mam prośbę o podanie definicji podgrzewacza wody (użyty w normie PN-IEC 
60364-7-701:1999 pkt. 701.55) lub podanie normy, w której tę definicję mogę znaleźć. Generalnie 
chodzi o to, czy suszarka ręcznikowa jest takim urządzeniem.  

K.K. 
Odpowiedź 
Przed przeczytaniem poniższej odpowiedzi proszę zapoznać się z tekstem Wieża Babel na 

stronie http://www.edwardmusial.info/pliki/babel.pdf i przejąć się jego przesłaniem. 
Podgrzewanie polega na nagrzewaniu (wsadu, materiału, wody, powietrza) do temperatury 

niższej niż wymagana temperatura końcowa. Nikt nie ma w domu podgrzewacza wody, termin uży-
ty w cytowanej przez Pana normie jest błędny. Natomiast są w elektrowniach podgrzewacze wody 
zasilającej kotły i są podgrzewacze powietrza podmuchowego. 

W domu ludzie mają przepływowe bądź akumulacyjne ogrzewacze wody: elektryczne, ga-
zowe, rzadziej węglowe. Ogrzewacze wody doprowadzają ją do temperatury niższej niż temperatu-
ra wrzenia. Urządzenia doprowadzające wodę do temperatury wrzenia i gotowania jej nazywają się 
warnikami. 

To, co Pan produkuje, nie jest ogrzewaczem wody, lecz elektryczną suszarką ręczników. To 
urządzenie stanie się ogrzewaczem wody dopiero wtedy, kiedy doda mu Pan zawór czerpalny wody 
gorącej (bądź innej cieczy), ale – jak sądzę – nie zamierza Pan tego. 

W cytowanym przez Pana artykule z roku 2006 napisałem wyraźnie (u dołu strony 131), że 
nowy arkusz 701 dopuszcza elektryczne suszarki ręczników nawet w strefie 1, tzn. nad wanną. 

Arkusz ten w kwietniu 2007 r. został wprowadzony do zbioru Polskich Norm jako PN-HD 
60364-7-701:2007 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-701: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę lub natrysk. 
Jest dostępny tylko w języku angielskim. W punkcie 701.55 wśród odbiorników energii elektrycz-
nej dopuszczonych do instalowania w strefie 1 wymienia: towel rails. 

Definicję, o którą Pan prosi, podaję za normą PN-74/E-77006 – Ogrzewacze wody i warniki: 
Elektryczny ogrzewacz wody – elektryczny stały przyrząd grzejny oporowy przeznaczony do na-
grzewania wody i ewentualnego przechowywania jej w stanie nagrzanym. Nowsze normy definiują 
różne odmiany ogrzewaczy, a niekoniecznie ogrzewacz jako taki. 

E.M. 
 
Wywody powyższe chciałbym podsumować następującymi wnioskami. Jest już w Polsce tyle 

internetowych forów dla elektryków, że każdy, kto nie ma nic do powiedzenia, może się na nich 
wypowiedzieć, wziąć udział w pyskówce, dołożyć bliźniemu swemu, zabłysnąć na chwilę albo 
chociażby puścić piosenkę.  

Forum SEP powinno diametralnie różnić się od pozostałych. Powinno być kierowane twardą 
ręką. Wszelkie posty przed zamieszczeniem powinny być krytycznie czytane, tłumaczone z języka 
niby-polskiego na język polski i to z rygorystycznym przestrzeganiem poprawnej terminologii, a 
rozpowszechnione określenia z żargonu technicznego byłyby dopuszczone tylko w nawiasach. Rze-
czowych, podpisanych imieniem i nazwiskiem, odpowiedzi powinni udzielać tylko kompetentni 
specjaliści, a w razie kilkakrotnych rażąco błędnych odpowiedzi powinni być oni eliminowani z 

http://www.edwardmusial.info/pliki/babel.pdf


grona współpracowników. W uzasadnionych przypadkach odpowiedź mogłaby ograniczać się do 
odesłania do wskazanej książki lub poradnika. Kontrolowanie treści pytań i odpowiedzi nie musi 
być równoznaczne z cenzurowaniem czegokolwiek i ograniczaniem dyskusji. Rozpoczęty temat 
mógłby być kontynuowany, gdyby napłynęły dodatkowe wartościowe wyjaśnienia od czytelników 
bądź współpracowników forum, również wyjaśnienia przeciwstawne do pierwotnej odpowiedzi. 
Natomiast nie powinna być na forum zamieszczana żadna paplanina. 

Wiem, że to niełatwe, ale kto powiedział, że łatwo prowadzić budzące szacunek i uznanie 
stowarzyszenie naukowo-techniczne i jego agendy? 
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